
גיליון 150, יום ג', א' בסיון תשע"ו, 7.6.16

חובה עלייך להתנדב
תכנית המחויבות האישית של תלמידי התיכון 
ב'נופי הבשור' סובלת מקשיים רבים • עמ' 10

חופשי זה לגמרי לבד
בשוקי איכרים, בירקניות בערים, 
בבית האריזה מאחורי הבית ועד 

דלת הלקוח - ביקור בחמישה 
משקים באשכול שמשווקים את 

התוצרת שלהם באופן עצמאי, 
ללא תלות במתווכים • עמ' 18

רק התחלתי
ראש המועצה גדי ירקוני מסכם את השנה 
הראשונה בתפקיד - ומביט קדימה • עמ' 8
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והחשובים  הגדולים  הסיפורים  על 
 - בשער  קראתם  כבר  הזה  בגיליון 
ראיון עם ראש המועצה גדי ירקוני 
)עמ'  בתפקיד  ראשונה  שנה  אחרי 
המחויבות  תכנית  של  הבעיות   ,)8
 )10 )עמ'  הבשור  בנופי  האישית 
ישיר  לשיווק  שעברו  והחקלאים 

)עמ' 20(. 

בין דפי העיתון מחכים לכם עוד כמה 
'קטנים'  יותר  סיפורים מקומיים קצת 
דווקא  לאו  להם,  שניתן  בנפח   -
בחשיבות: תלמידי ניצני אשכול שעלו 
לשלב הגמר בתחרות 'הממציא הצעיר 
מתלמי  ביטון  דור   ,)4 )עמ'  לחלל' 
אליהו שזכה באות מצטיין הנשיא )עמ' 
5(, ענת )נתי( משיח מצאלים, שרומן 
הביכורים שלה ראה אור בהוצאת עם 
עובד והוא זמין בחנויות הספרים )עמ' 
ליוצרת  לפרגן  מצוינת  הזדמנות   ,7
גביע  מקומית בשבוע הספר הקרוב(, 
שהתקיים  גבולות  בבריכת  האביב 
השחייה  מאמן  לזכר  ה-32,  הפעם  זו 
שחייני  וגם  ז"ל,  כהן  פרד  המיתולוגי 
עם  שחזרו  אולימפיקס  הספיישל 
מאליפות  במיוחד  מרשימים  הישגים 
24(, ומרוץ יובלי  הארץ בשחייה )עמ' 
הבשור, שהתקיים זו השנה השלישית 
והופך למסורת קהילתית וספורטיבית 

מבורכת )עמ' 26(.

המשאיות  מטרידים:  דברים  גם  ויש 
הכבדות שממשיכות לשעוט על כביש 
וימשיכו ככה לפחות עד   )2 )עמ'   232
החודש.  בסוף  המשפט  בבית  הדיון 
או בית הספר  התיכון האזורי הבשור, 
שנסגר בשנת 2009 ועומד כיום שומם, 

נטוש ומוזנח )עמ' 31(. 

 – מעיינינו  בראש  שתמיד  והחינוך, 
פגישה סוערת  נערכה בחודש האחרון 
בנושא בית הספר היסודי החדש. מה 

נאמר בה? )עמ' 12(. 

קריאה מהנה. 

יובל רויטמן

תוכן מודעות הפרסום 
ומכתבי הקוראים - על אחריות

המפרסמים והכותבים בלבד!

עורך: יובל רויטמן
עיצוב והוצאה לאור: 

סטודיו עיצובניק 
חברי מערכת: ארנון אבני, יפעת ז'ז'ק 

דרומי, נגה גדג', עטר אופיר גנילוין 
ותם פרחי. 

כתובת: 232, סטודיו עיצובניק 
קיבוץ נירים 8512500 

טל: 08-9985488, פקס: 08-9985543
iton.cz@gmail.com :דוא"ל 

צילום תמונת השער: 232

אשכול  על  שרתה  גדולה  שמחה 
כאשר  שעבר,  החודש  בתחילת 
הודיע שר הביטחון שמעבר ארז ייפתח 
כפי   - עזה  לרצועת  סחורות  למעבר 
שדרשו תושבי המועצה וראש המועצה. 
לא   232 כביש  בעניין  ההתפתחויות  אך 
וחצי  וכעבור שבועיים  לרגע,  מפסיקות 
בוגי  משה  הביטחון  שר  כי  התבשרנו 
מקומו  ואת  מתפקידו  התפטר  יעלון 
תפס אביגדור ליברמן. עוד לא ברור איך 
ארז,  מעבר  פתיחת  על  המהלך  ישפיע 
אך ההערכה היא כי המעבר אכן ייפתח.

המשאיות  של  הנסיעה  שעות  הגבלת 
שלוש  ובין  בבוקר  לתשע  שבע  )בין 
לחמש אחה"צ(, שהיתה אמורה להיכנס 
לתוקף בתחילת מאי, נדחתה בהחלטת 
שהגישה  עתירה  בעקבות  המשפט  בית 
מועצת המובילים ונהגי המשאיות. הדיון 
בבית המשפט נדחה בינתיים שוב ושוב, 
ועתיד להתקיים נכון לעכשיו בסוף יוני. 
המועצה  ראש  הגיע  התהליך  במסגרת 
התחבורה  במשרד  לדיון  ירקוני  גדי 
בעל  הוא  הצו  מבחינתנו  כי  והבהיר 

המשאיות  ממנו  יוחרגו  אם  רק  ערך 
שמשמשות את תושבי האזור.  

נתקלת  המשאיות  תנועת  הגבלת 
הביטחון,  משרד  מצד  גם  בהתנגדות 
העברת  את  תפחית  ההגבלה  כי  שטוען 
הסחורות לרצועה ב-40%, וכדי להתגבר 
בשעות  לפעול  המעבר  ייאלץ  כך  על 
את  יעמיד  אשר  מהלך   – החשיכה 
העובדים בסיכון לא נחוץ ולא סביר.  גם 
לשר  פנה  התעשיינים  התאחדות  נשיא 
את  מהצו  יחריג  כי  בבקשה  התחבורה 
המשאיות הנוסעות למפעלי התעשייה. 
התנגדות נוספת להגבלה מגיעה מכיוון 
להצטרף  שביקשו  שמאל,  ארגוני 
עזה  רצועת  שתושבי  בטענה  לעתירה 

ייפגעו מההגבלה. 
בממוצע  משאיות  כ-600  בינתיים, 
מדי   232 כביש  על  לנסוע  ממשיכות 
מספר  שלום.  כרם  למעבר  בדרכן  יום 
בהשוואה  נמוך  אמנם  המשאיות 
לתקופה שבה החל המאבק על הכביש, 

אך עדיין גבוה, גבוה מדי.

כביש 232: הגבלת השעות מתעכבת
רק בסוף יוני ידון בית המשפט בהגבלת תנועת המשאיות למעבר כרם 

שלום. בין המתנגדים - משרד הביטחון ומועצת המובילים • נגה גדג'
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שחוגג  נירים  בקיבוץ  חזק  מותג  הוא  מעון  פסיפס 
הזו  השנה  את  ה-70.  שנתו  את  השנה 

אלא  אחד  באירוע  לא  בקיבוץ  מציינים 
מהם  אחד  שונים.  אירועים  של  בשנה 

שכולו  אמנותי–חברתי,  מיזם  הוא 
)שהולך  המיתולוגי  לפסיפס  מחווה 

וחוסר  הזמן  מפגעי  ומתפורר 
היה  הרעיון  קבועה(.  תחזוקה 

הפסיפס  מתוך  ציורים  שחזור 
כל-מי-שרוצה,  בהשתתפות 

הקיבוץ.  בנוף  ושילובם 
הקיבוץ  העניין שכר  לצורך 

אמנית  של  שירותיה  את 
ספקטור  נגה  הפסיפס 

של  צילומים  שאספה 
עיגולים  מהם  והכינה  הפסיפס 

של  מתווה  עם  המקוריות  במידות 
אחד,  שבוע  בסוף  המקורי.  הציור 

משישי עד מוצאי שבת חדר האוכל 
היה פתוח, עם חומרים לעבודה, 

אבטיחים  קפה,   – לעבודה  תמריצים 
ועוגות, והמקום המה ורחש פעילות. בסיום 

גדולות  גבי אבנים  על  ’נשתלו הפסיפסים  העבודה 
ישובים במועצה  עוד  יש  יפה, בטח  רעיון  ברחבי הקיבוץ. 

שמבצע כזה יכול לשמח את תושביהם ולעשות משהו חביב לנוף.

פסיפסים בנירים
בנירים יזמו סוף שבוע שבו השתתפו כל תושבי הקיבוץ 

ביצירה אומנותית משותפת • ארנון אבני 

שנתיים  ימלאו  הקרוב  באוגוסט 
זו  'צוק איתן'. תקופה  לסיום מבצע 
זאת,  עם  יחסי'  ב'שקט  התאפיינה 

הג ולדריכות  למתח  מודעים  כאנו 
בוהה על רקע החששות שהתעוררו 
המועצה  בדרום  המנהרות  שתי  מגילוי 

כומרעש הפיצוצים העזים הנשמעים במ
במצ הלחימה  בעקבות  המועצה  כרחב 

רים.
נורמ תגובות  הן  ומתח  חרדה  כתגובות 
כליות ומותאמות גם על רקע של "פיצו

צים תקינים" או אירועי חשיפת מנהרות 
התק בכלי  באינטנסיביות  כהמסוקרים 

שורת. לכן, גם בתקופת "השקט", מרכז 
כהחוסן של המועצה נמצא בעשייה אינ

טנסיבית בכל התחומים.

ליחיד ולקהילה
משנת  פועל  אשכול  של  החוסן  מרכז 
2007 ואמון על תחום התמודדות האוככ
כלוסייה עם מצב החירום המתמשך, בש

גרה ובחירום.
וייעוץ  לטיפול  זכאים  המועצה  תושבי 
מצב  עם  ההתמודדות  רקע  על  רגשי 
טיפול  הינו  הטיפול  המתמשך.  החירום 

כממוקד המאפשר גם התייעצות חד פע

מית הניתנת על ידי מטפלים המתמחים 
בטראומה.

טיפול  הינה  אותנו  המנחה  הגישה 
שה הרציונל  מתוך  משפחתית  כבראייה 
העיק המשאב  הם  וההורים  כמבוגרים 

הטובים  המטפלים  והם  הילד  עבור  רי 
ביותר עבורו.

מפגשים.  ל-12  זכאי  במועצה  תושב  כל 
לקביעת  המרכז  למזכירות  לפנות  ניתן 

פגישת אבחון.
החוסן  מרכז  הפרטני,  לטיפול  מעבר 

נותן מענים גם ברמת הקהילה: 

התמודדות  משאבי  לחיזוק  סדנאות   •
בקהילה

לצד הטיפול הפרטני, מרכז חוסן מקיים 
משא לחיזוק  חווייתיות  סדנאות  כגם 

קהלים.  למגוון  בקהילה  התמודדות  בי 
הדרך לפנייה וחשיבה על מענה מתאים 

היישו הסוציאליים  העובדים  דרך  כהיא 
כביים או דרך היועצים המלווים את הנה
גות היישובים בתוכנית 'מאיחוי לבינוי'.

• הערכות לחירום
הערכות ומוכנות מובילות להתמודדות 

היישו החירום  צוותי  יותר.  כאפקטיבית 

ברמה  בתחומם  מובילים  באשכול  ביים 
הארצית ומהווים מודל לחיקוי. 

רכזת הצח״י במרכז החוסן אחראית על 
יישובית  ותרגול  הכשרה  תוכנית  בניית 

הישו הצוותים  את  ומלווה  כומועצתית 
ביים במשך כל השנה.

לנו במרכז החוסן חשוב שתדעו שאנחנו 
כאן בשבילכם ולמענכם, גם בשגרה וגם 

בחירום, ואתם מוזמנים ליצור קשר. 

טלפון המרכז ובעלי תפקידים: 
מרכז חוסן - 08-9965264

מזכירת המרכז - כוכי גדשי
רכזת תחום דחק/אבחון וטיפול – עו"ס 

נעמי כמין
רכזת צח"י - עו"ס אדוה שביט

אנחנו פה לשירותכם,
מתמודדים יחד, בשגרה ובחירום.

מירב וידל - עו"ס
מנהלת מרכז חוסן אשכול
האגף לשירותים חברתיים

מרכז חוסן - כאן בשבילכם

צילום: 232
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חברי יתד, ילדים 
ואורחים מהמושבים 

הסמוכים בחבל שלום, 
התכנסו בערב ל"ג בעומר 

במרכז המושב לחגיגה 
גדולה. הנאספים נהנו 
ממדורה ומפעילויות 

הקשורות לחג וכן מהופעה 
של הזמר אריאל זילבר, 

שקיבל במתנה זוג פמוטים 
שאותם בנה ירון בוב מנפלי 

קסאם. 
בתום החגיגות נותרו הילדים 

לישון במחנה אוהלים גדול 
שהוקם בסמוך 

למגרש הכדורסל, 
וכל ילד קיבל שלט 
לאוהל שלו, שאותו 

הוא קישט. 
"הערב היה מאוד 

משמח ואריאל זילבר 
נתן הופעה שחיממה 
את ליבנו, כמו חומה 
של המדורה", סיפרה 

דניאלה בוכניק, 
ראשת ועדת תרבות 

ביתד.

מדליקים את אש הקהילה
במושב יתד התכנסו כולם סביב מדורת ל"ג בעומר 

ונהנו מהופעה של אריאל זילבר. הילדים נשארו 
לישון במחנה אוהלים במרכז המושב - וזילבר חזר 

הביתה עם מתנה מקורית מעשה ידי אחד התושבים

ם
בר

רי
 ב

יל
אי

ם: 
לו

צי

דניאלה בוכניק מעניקה לאריאל זילבר את הפמוטים שבנה ירון בובהילדים מרוצים במחנה האוהלים שהקימו

בחודש החולף נערך 
במוזיאון הנגב בבאר 

שבע הכנס השנתי לחינוך 
לאומנות, שבו הציגו תלמידי 

שכבה ד' מיובלי הבשור 

מיצב שעסק בנוף חייהם. 
המורות לאומנות טניה 

מרקוב ורומי כהן דנן וכן 
מחנכות השכבה, בחרו מתוך 

לימודי מולדת נושא מוביל 
למיצב: "האזור שבו חיים 

התלמידים". 
כהלמידה בכיתה - שהתע

מקה בעבר ובהווה, בצורת 

כההתיישבות, בעיסוק התו
שבים, בזיקה לאדמה ובקשר 
שבין האדם לאדמה - קיבלה 

ביטוי במיצב האומנותי. 
במקביל לנוף ילדותם, 

כהוצגה גם הרגישות הבי
טחונית שהיא חלק בלתי 

נפרד מחיי הילדים בעוטף 
עזה. וכך ביטא המיצב את 
"קול" הסביבה - הנאיביות 

והפסטורליות מחד, אל מול 
האיום התמידי ושמיעת 

ה"צבע אדום" מאידך.
עטר אופיר גנילוין

מהכיתה - למוזיאון
תלמידי שכבה ד' מ'יובלי הבשור' הציגו במוזיאון 

הנגב מיצב שעסק באזור שבו הם חיים 

וב
ק

מר
ה 

ני
ט

ם: 
לו

צי

השמיים הם לא הגבול
שמונה תלמידים מ'ניצני אשכול' עלו לשלב הגמר 

בתחרות "הממציא הצעיר לחלל" והציגו פיתוח 
מיוחד שיכול לסייע בנחיתת חללית על הירח

ב-31 במאי השתתפו 
שמונה תלמידי כיתה 

ו'3 מניצני אשכול בשלב 
הגמר של תחרות הממציא 

הצעיר לחלל - "השמיים 
הם לא הגבול". התחרות 

נערכה בפתח תקווה מטעם 
תעשיידע, spaceil, משרד 

כהחינוך והתאחדות התע
שיינים בישראל.

תקווה איתי, המורה למדעים 
כשליוותה את התלמידים מס
כפרת: "עברנו סדרה של מפ

גשים עם מדריך נהדר בשם 
יהונתן קם. במשך הפרויקט 

כלמדנו על עקרונות ותהלי
כים המאפיינים את החלל 

בהשוואה לכדור הארץ. 
במקביל למדנו מה המטרות 
של חברת החלל הישראלית 

 ."spaceil שנקראת

המשתתפים  בתחרות נדרשו 
להמציא פתרונות לבעיות 
הכרוכות בשהייה, נחיתה, 
צילום או תנועה על הירח. 
"המיזם שהצענו הוא חבל 

המחובר לחללית שבקצהו 
כמוט הנחיתה. החללית תוק

עת את המוט באדמת הירח 
ומתקדמת וכתוצאה מכך 
החבל נמתח. כשהחללית 

עוברת 500 מטר, החבל ניתק 
מגוף החללית".

כהמורות שליוו את התלמי
כדים במהלך השנה הן המ

חנכת שלומית אלון מבארי 
ובתיה אונר מעין השלושה.

והמדענים הצעירים הם: 
מתן שרמק, שגב טולדנו,  

זיו סלומון, ליאם סיגלוביץ, 
שלו קינג, גפן כמין, גל בן 

שלום,  ואבישי הפטל.
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תנועת השומר הצעיר 
באשכול קיימה 

בחודש החולף לראשונה את 
"השבוע הכחול" - אירוע 
שיא שבמהלכו התקיימו 

מגוון פעילויות בקיבוצים: 
מגן, ניר יצחק, ניר עוז, 

נירים, כרם שלום, וגבולות. 
בסופו של השבוע הפיקו 

החניכים הבוגרים )ז'-י"ב( 
ערב סיום מושקע שבו 

הוכנסו לקן האזורי חניכי 
קבוצת ז' החדשה.

והדרת פני צעיר
סגן דור ביטון ממושב 

תלמי אליהו, קצין 
הקשר בגדוד 51 של חטיבת 
גולני, קיבל בחודש האחרון 

את אות מצטיין הנשיא. 
במהלך מבצע 'צוק איתן' 

סיים ביטון בה"ד 1 )ביה"ס 
לקצינים( ובמבצע עצמו 
צוות לפעילות של גדוד 

101 של חטיבת הצנחנים. 
"ההצטיינות היא מילה 

טובה והערכה מהמפקדים", 
אמר עם קבלת האות. 

אנחנו דור מצוין
סל

ר 
ה

ר ז
ח

ש
ם: 

לו
צי

מילה טובה לרבש"צים
מפקד האוגדה היוצא: "אשרי היישובים ומערכת 

הביטחון שיש להם חבורה מקצועית שכזאת"

תלמידי ניצני אשכול 
כציינו בחודש החו

לף את ימי הזיכרון בשני 
טקסים. הדר סוברי, הרכזת 
כהחברתית בבית הספר, מס
פרת שבנות שכבה ו' רקדו 

וילדי המקהלה שרו. "מרגש 
במיוחד היה הסולו של 

מספר בנות ששרו ביידיש 
והדגישו את ניצחון רוח 

האדם על אימות השואה".

יום ספורט בית -ספרי
אירוע מרכזי נוסף בניצני 

אשכול בחודש האחרון היה 

יום ספורט ססגוני לכיתות 
ג'-ד' שארגנו והפיקו מספר 
ילדים מתוכנית המצוינות 

החברתית בביה"ס. 
בהובלתה של אלה גלברד, 
רכזת החינוך הגופני, תכננו 
ילדי תוכנית המצוינות את 

הפעילות ביסודיות וברצינות 
רבה, הכינו את הציוד וגייסו 

מתנדבים נוספים לשיפוט 
בתחנות. 

ביום האירוע עברו הילדים 
כהשמחים בין התחנות השו
נות וכמובן שהמנצחים גם 

זכו במדליות.

המפיקים הצעירים
תלמידי 'ניצני אשכול' לקחו חלק פעיל בטקסי ימי 

הזיכרון - וגם הפיקו יום ספורט ססגוני ומוצלח

"ל
ה

 צ
בר

דו
ם: 

לו
צי

צילום: דובר צה"ל

ק
בר

ה 
וו

ח
ם: 

לו
צי

בתחילת חודש מאי, לפני יום 
העצמאות, נפרדו הרבש"צים 

והקב"טים של המועצה 
ושל כל יישובי עוטף עזה 

ממפקד האוגדה היוצא, תת 
אלוף איתי וירוב שסיים 
את תפקידו. "השנתיים 
האחרונות הן השקטות 

ביותר מאז 'צוק איתן' והרבה 

מזה - זו עבודה שלכם" אמר 
וירוב. "נמצאת פה חבורה 
נדירה, ממלכתית, ערנית 

ומקצועית ואשרי חבל הארץ 
והיישובים ומערכת הביטחון 

שיש לה חבורה כזאת". 
את וירוב החליף בפיקוד על 
אוגדת עזה תת אלוף יהודה 

פוקס.
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בתחילת מאי, אחרי 
שלושה חודשי חזרות 

ועבודה משותפת עם 
מחנכות השכבה,  צעדו 
זוגות-זוגות וגם שלשות 

כשל בוגרי י"ב מנופי הב
שור בערב הסיום החגיגי 

שהתקיים באולם המועצה. 
הנושא שנבחר להצגה היה 
"סיפורי אלף לילה ולילה". 

רכזת השכבה שרית אלקיים: 
כ"התוצאה הייתה טובה, נר

קמה הצגה לתפארת ואנחנו 
עדיין מקבלים שבחים".

הצלחת הערב התאפשרה 
בזכות צוות גדול שעבד עם 
התלמידים והביא אותם עד 

כלקו הסיום. האולם באש
כול התמלא עד אפס מקום 

והבוגרים, שתכף יוצאים 
לדרך חדשה ומרגשת לא 

פחות, זכו לערב בלתי נשכח. 
נאחל להם בהצלחה.

עטר אופיר גנילוין

זה לא עוד סיום
מחזור ח' נפרד מ'נופי הבשור' בהצגת הסיום באולם אשכול. הנושא שנבחר: סיפורי אלף לילה ולילה

ור
ח

 צ
א

זר
 ע

ם:
לו

צי

 ימי אנגלית ב'נופי 
הבשור' כבר הפכו 

למסורת. נושא העל של ימי 
כהאנגלית הוא ארצות דוב

רות אנגלית, והשנה הוקדש 
יום האנגלית לארה"ב. 

לילי בר עם קזדו, רכזת 

האנגלית בבית הספר, 
מספרת: "שכבה ז' חולקה 

ל-16 קבוצות שעברו בין 13 
תחנות שונות ברחבי בית 
הספר. בכל תחנה נחשפו 

התלמידים לצדדים שונים 
של התרבות האמריקאית 

דרך שירים, ריקודים, בישול, 
אמנות, ספורט, תיאטרון, 

חידונים ועוד". 
לדברי לילי, התלמידים 

כלמדו לשיר את המ
נון ארה"ב, רקדו ריקוד 

קאונטרי, הכינו פנקייקים, 
למדו על ההיסטוריה 

והגיאוגרפיה של ארה"ב, 
כהתנסו במשחקי אימפ

רוביזציה, שיחקו פוטבול 
ובייסבול, הרכיבו פאזלים, 

הכינו טוטמים, התנסו 

ביצירת פופ-ארט, למדו 
על הילידים האמריקאים, 
התאפרו והתחפשו, ציירו 
את מפת ארה"ב ובנו את 
הדגל שלה מפקקי שעם. 
"כולנו, תלמידים כמורים 

)בתמונה(, נהנינו מיום גדוש 
פעילויות לימודיות מהנות", 

אומרת לילי. "ניפגש שוב 
בשנה הבאה". 

תלמיד, דבר אנגלית
במסגרת ה"אינגליש דיי" - יום האנגלית - למדו 

תלמידי 'נופי הבשור' על התרבות של ארצות 
הברית - דרך שירים, סיפורים, מאכלים )מישהו אמר 

פנקייק?( וענפי ספורט אמריקאיים פופולריים

המורים לאנגלית
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עידו סעד )34( ממושב 
יתד, בוגר ביה"ס 

הבשור וקצין בדרגת רס"ן 
בשירות קבע, חוזר בקרוב 

הביתה - או יותר נכון לגזרה 
קרובה יחסית לביתו. בחודש 

הקרוב צפוי סעד לסיים 
קורס מג"דים, לקבל דרגת 
סא"ל ולהתמנות בחודשים 

הקרובים לסגן מפקד 
החטיבה הצפונית באוגדת 

עזה. 
סעד התגייס לצה"ל לפני 

כ-15 שנה לגדוד 50 )בני 
משקים( של הנח"ל, ושירת 

עד כה בשלל תפקידי פיקוד 
והדרכה בחטיבה הירוקה 

ומחוצה לה, בהם מ"פ 
בקורס מ"כים, מ"פ בפלחו"ד 

)פלוגת חוד(, סמג"ד בבסיס 
ההדרכה של החטיבה, 

סמג"ד בגדוד 932 של הנח"ל 
וכן מפל"ג ביחידה מובחרת.

 את תפקיד הסמח"ט הוא 
צפוי לעשות במשך כשנה 

ומאוחר יותר להתמנות 
לתפקיד מג"ד. "אני מאוד 
מרוצה מהמינוי. מבחינתי 
יש הרבה משמעות אישית 

לתפקיד החדש ולגזרה 
שעליה אהיה אחראי. זה 

אומר מבחינתי ממש לשמור 
על הבית, על האזור ועל 

עוטף עזה. כאן גדלתי וכאן 
אני חי היום עם משפחתי".

יובל רויטמן

 בא לשמור על הבית
עידו סעד ממושב יתד יתמנה בקרוב לסגן מפקד 

החטיבה הצפונית באוגדת עזה. "לתפקיד יש הרבה 
משמעות מבחינתי - כאן גדלתי וכאן אני חי כיום"

ביום העצמאות ה-68 
לישראל חגגה גם ענת 

)נתי( משיח )צאלים( את 
יום העצמאות הספרותי 
שלה, כשספר הביכורים 

שלה - "פיורלה" - ראה אור 
בהוצאת עם עובד. שלוש 

שנים כתבה נתי את סיפורה 
כשל פיורלה – בת למשפ
כחת עולים מצפון אפרי

קה, המשתוקקת להכות 
שורשים בארץ, להתקבל 

ולהיות אהובה. לדעת נתי, 
"הסיפור של פיורלה יכול 

להיות סיפורה של כל ילדה 
ש'לא באה בטוב' לאחרים. 

ילדה שכל כך רוצה להרגיש 
שייכת ובמקום זה הופכת 

לשקופה, או גרוע מזה 
ל'ילדת כאפות'".

כיוון שפיורלה היא היחידה 
מבני המשפחה שדוברת 

עברית, עליה להתמודד לא 
רק עם הקשיים שלה, אלא 
גם להסתיר אותם מהוריה, 

החווים את המציאות דרכה. 
היא נאלצת לקבל על עצמה 

את התפקיד ההורי בבית 
כ- "המשפחה שלה היא לפע
כמים חמה ולפעמים משעש
עת, אבל בטח לא משפחה 

תומכת ויעילה המכוונת 
את בניה בבטחה בנתיבי 

החיים. ממש לא המשפחה 
שכל אחד מאתנו היה רוצה, 

ולרוב לא מקבל".
השאלה המתבקשת היא 

רהאם פיורלה וסיפורה מתכ
תבים עם הסיפור שלך?

"המקום שהספר מתרחש 
בו רחוק מהמרחב הביוגרפי 

שגדלתי בו ושבו אני חיה 
ככיום, אבל בתחושות הפני

מיות, במחשבות, ברגשות 
ובהלך הרוח, יש הרבה מאוד 

מחיי הפרטיים".
אז אני מניחה שגם ההומור, 

שהוא יסוד מהותי בספר 
רשלך, הוא יסוד חשוב עבו
רך בחיים שמחוץ לסיפור.

"לגמרי. הנושא 
של הספר אולי 

נשמע רציני 
וכבד, אבל הוא 

בדיוק להיפך. 
כמעט מעל כל 

הסיטואציות 
בסיפור, ואפילו 
הקשות שבהן, 
מרחפת עננה 

רעננה של צחוק 
והומור. הביטוי 

כלפן הזה בסי
פור הוא בעיקר 
דרך סבתה של 
פיורלה, שהיא 

דמות ססגונית, 
שנונה ומלאת הומור".

רצאתו לאור של ספר בי
כורים מזמנת תהיות לגבי 

הספר הבא. משהו חדש 
כבר נרקם בעומק המגירה?
"אני כותבת כל הזמן, אבל 
תהליך ההוצאה לאור של 

הספר היה ממושך ומורכב 

כל כך, עד שעכשיו זה הזמן 
שלי פשוט ליהנות מהידיעה 

שהוא נמכר בכל החנויות, 
ושפיורלה נכנסת לבתים 

של הרבה אנשים, ובעיקר 
ללב שלהם, ומספקת שעות 

אחדות של סיפור טוב עם 
לא מעט חיוכים".

סיפורה של כל ילדה
אחרי שלוש שנות כתיבה, יצא לאור בהוצאת עם עובד הספר "פיורלה" 

של ענת )נתי( משיח מצאלים, שמספר על ילדה שרוצה להרגיש 
שייכת, אך הופכת לשקופה. "הנושא אולי נשמע רציני וכבד, אבל הוא 

בדיוק להיפך" • תם פרחי

"ל
ה

 צ
בר

דו
ם: 

לו
צי
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גדי, אחרי שנה בתפקיד - איך זה 
להיות ראש מועצה?

שנבחרתי,  אחרי  נהנה.  מאוד  "אני 
והצבתי  מחולקת  שהמועצה  הרגשתי 
מאוחדת.  תהיה  שהיא  מטרה  לעצמי 
הסכמות  יותר  שיש  מרגיש  אני  היום 
מחילוקי דעות, וגם אותי מקבלים ביותר 

הבנה".
תסביר.

"אני יכול להתווכח עם הנהגה של יישוב, 
אבל נצא מהדיון כידידים שמבינים אחד 
לנסות  נקיות  בידיים  בא  אני  השני.  את 

שהתושבים  מקווה  ואני  בעיות,  לפתור 
לגיטימית.  תשובה  זו  'לא'  שגם  מבינים 
לתושבים  מתחבר  שאני  מרגיש  אני 

ושיש לי איתם שפה משותפת".
אתה יכול לתת דוגמה?

דוגמה  הוא   232 כביש  על  "המאבק 
הציבור  של  משותף  למאבק  מצוינת 
הבטחה   - תוצאות  שהניב  המועצה  עם 
צו הגבלה בשעות  ארז,  לפתיחת מעבר 

התנועה של המשאיות וריבוד הכביש".
נכון, אבל בינתיים אישרו להכניס מלט 
לשוק הפרטי בעזה ונוספו 100 משאיות 

ביום, ומעבר ארז רחוק מלהיפתח.
לפתוח  זמן.  לוקחים  כאלה  "תהליכים 
הגבלת  לגבי  שנה.  ייקח  חדש  מסוף 
השעות - בית המשפט עצר את זה ונתן 
יוני להסביר  למשרד התחבורה עד סוף 

מדוע נתן את הצו".
מה יגרום לך לצאת למחאה?

שלא   - נתקעים  שהדברים  "כשאראה 
מרחיבים  שלא  חדש,  מסוף  פותחים 
על  הודיע  התחבורה  שר  הכביש.  את 
לו"ז מחייב, מנכ"ל נת"י )נתיבי תחבורה 
הכביש  שזה  הצהרה  נתן  לישראל( 

בעדיפות מספר אחת בארץ".
שלדעתך  לתחום  דוגמה  עוד  לך  יש 

הצלחת להזיז בו דברים?
עם  ביחד  הקרקעות.  פרוגרמת  "כן, 
הובלנו  יפרח,  מאיר  המועצה  ראש  סגן 
כדי  היישובים  תהליך ארוך עם הנהגות 
לתשעים  מעל  כיום  למתווה.  להגיע 
אחוזים מהיישובים מסכימים לפרוגרמה, 

כשהמגזר הקיבוצי יותר בעייתי".
מה הסיבה העיקרית לאי הסכמה?

מקדם  שזה  ביטחון  הרגישו  שלא  "מי 
ליציבות  ציפייה  פה  יש  להבנתי  אותם. 
עודף  להם  שיש  לאלה   - ממושך  לזמן 
קרקעות ולאלה שחסר להם. פיתרון כזה 

ייתן אופק התפתחות ליישובים".
הספר  בית  של  השערים  ייפתחו  מתי 

היסודי החדש?
לנו  יהיו   2018 שבספטמבר  "המטרה 
במועצה שני בתי ספר ממוגנים וברמה 

גבוהה".

הבטחתי שאני בא לשמונה שנים
שנה מאז שנכנס גדי ירקוני ללשכת ראש המועצה - והוא לא מתכוון לעצור. הוא ישן 4 שעות בלילה )"היום 

שלי מתחיל בשש בבוקר בהכנת סנדוויצ'ים לילדים"(, חוזר לכל הטלפונים )"רק לא בישיבות"(, לא נותן 

לבעיית הניידות להפריע לו )"עם האוטו אני מגיע לכל מקום"( ומרגיש שהקשר שלו עם התושבים הולך 

ומתהדק )"יש בינינו שפה משותפת"(. בדבר אחד הוא בטוח - הוא לא בא רק לקדנציה אחת • יובל רויטמן

"אני יכול להתווכח עם הנהגה של 
יישוב, אבל נצא מהדיון כידידים 
שמבינים אחד את השני. אני בא 

בידיים נקיות לנסות לפתור בעיות, 
ואני מקווה שהתושבים מבינים שגם 

'לא' זו תשובה לגיטימית"

 "לא הונחה על שולחני תלונה אחת 
על הקיבוצון. אני שומע תלונות 

כלליות, רכילויות. אני מבקש מכל 
מי שיש לו בעיה עם 'קיבוצון' - 
שיבוא ויגיד. אני מבטיח אישית 

לטפל בזה" 

23
2 

ם:
לו
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עיקרית  כמשימה  זה  את  רואה  אתה 
שלך כראש מועצה?

הכי  המשימה  משימות.  הרבה  לי  "יש 
גדולה היא שיהיה טוב לחיות פה. זה מה 
בבוקר.  יום  כל  עיניי  לנגד  רואה  שאני 
איכות  על  שמשפיעים  הדברים  אחד 
החיים זה החינוך, ובגלל זה אני משקיע 

בזה המון".
אם כך, לא הגיע הזמן להודות בכישלון 
יותר  לשלם  מוכנים  אנשים  הקיבוצון? 
לשים  לא  כדי  רק  רחוק,  ולנסוע  כסף 

שם את הילדים שלהם.
"עוד לא הונחה על שולחני תלונה אחת 
על הקיבוצון. אני שומע תלונות כלליות, 
לו  שיש  מי  מכל  מבקש  אני  רכילויות. 
אני  ויגיד.  שיבוא   - 'קיבוצון'  עם  בעיה 
לא  גם  אני  בזה.  לטפל  אישית  מבטיח 
לבדוק  אתחיל  אלא  לתלונות,  אחכה 
לבדוק  קשה  שלי.  בדרכים  המצב   את 
חושב  אני  עקרונית  אבל  רכילויות, 
חשוב  התייחסות.  מחייבות  שהעובדות 
לבתים.  קרוב  יתחנכו  שהילדים  לנו 
ביום  50 ק"מ  ייסע  אין שום הגיון שילד 
הפעוטונים  שכל  רוצה  אני  לפעוטון. 

בכל היישובים יהיו ברמה גבוהה".
מה לגבי מצב הספורט והחינוך הבלתי 

פורמאלי במועצה? 

בחינת  של  בעיצומה  נמצאים  "אנחנו 
שנשלחו  הסקרים  בניתוח  הנושא, 
אפשרות  בודקים  אנחנו  לתושבים. 
הבלתי  החינוך  מתנ"סים.  הכנסת  של 
טוב.  יותר  הרבה  להיות  יכול  פורמאלי 
בהיבט   - יתוקן  שהנושא  מבטיח  אני 

המתקנים, המדריכים והניהול".

פינוי זה חוסן
של  במצב  לפינוי  ערוכה  המועצה 

הסלמה ביטחונית?
לא  זה  התוכנית.  את  השלמנו  "כמעט 
רק   - במועצה  היישובים  לכל  מיועד 
שההחלטה  חושב  אני  הגדר.  לצמודי 
אנחנו  החשובות.  אחת  היא  לפנות 
וחוסן.  חוזק  בזה  לראות  צריכים 
ומעודכן  מסודר  דף  יוציא  חוסן  מרכז 
יותר  הוא  מדויק  לא  מידע  ליישובים. 

מסוכן מחוסר מידע".
מרכז החוסן מצליח לטפל בכל הפניות?

"הוא מצליח הכי טוב מכל מרכזי החוסן 
שאני מכיר בארץ. הכי טוב והכי מנוסה. 
וצמאים  למקצוע  עמיתים  אלינו  באים 

ללמוד".

אתה יודע על מנהרות לפני התושבים?
הדרוש  הזמן  למשך  רק  אבל  "כן, 
לתגובות  מוכן  להיות  כדי  להתארגן 
שלו  השיקולים  את  יש  לצבא  לפרסום. 
אותי  לנסיבות.  בהתאם  משתנים  והם 
השיקולים  לכלל  בהתאם  משתפים 
המבצעיים שכוללים גם אותנו, האזרחים 
שעל הקו. דבר אחד אני יכול להבטיח – 
הוא  מהמועצה  הציבור  שיקבל  המידע 
אמין ולא נעשה לעצמנו הנחות רק כדי 

להרגיע מישהו".
שהתייאשו  לחקלאים  אומר  אתה  מה 

מהמשבר בענף?
חקלאות  להתייאש.  שאסור  אומר  "אני 

זה מה שמחזיק אותנו כאן".
חלק  להתייאש,  רוצים  לא  הם  אבל 

סוגרים משקים בלית ברירה.
להבין  חייבת  שהמדינה  מה  אבל  "נכון, 
זה שבלי חקלאות לא תהיה פה שמירה 

על האדמות".
ומה אתה אומר לשר החקלאות?

"אני אומר לו כל יום שהוא חייב לעזור 
מלחמה  בשעת  גם  לחקלאות,  פה 
 - תהיה  לא  היא  אם  שלום.  בשעת  וגם 

לאנשים לא יהיה מה לעשות פה".
אלו סיסמאות יפות אבל מה אתה דורש 

בפועל?
"שלושה דברים: הראשון זה להוריד את 
מחיר המים, בינתיים לא השתנה כלום. 
על  המכס  שהסרת  חושב  אני  שנית, 
למדינה.  אסון  היא  חקלאיים  מוצרים 
שבע  עם  ביחד  מוביל  אני  שלישי,  דבר 
רשויות בדרום מהלך להגדלת 100 מיליון 

קוב מים לנגב במחיר מים לחקלאות".

לא עוצר
כמה שעות אתה ישן בלילה?

בשש  מתחיל  שלי  היום  שעות.  "ארבע 
בבוקר בהכנת סנדוויצ'ים לילדים לבית 
עבודה  ליום  יוצא  אני  כך  אחר  הספר. 
בשיטה  דוגל  אני   .20:30 אחרי  שנגמר 
שאפשר להפריע לי מתי שרוצים, תמיד 
אענה. חוץ מאשר בישיבות. אבל אם אני 
לא עונה, עד סוף היום אני חוזר לכולם. 
ונימוקים  תשובות  לתת  אוהב  אני 

 - יודע  לא  אני  ואם  שמתקשר,  לתושב 
אני מברר".

איך אתה מסתדר עם הניידות?
האוטו  עם  לך.  מאשר  לי  קל  "יותר 
לעלות  לי  קשה  מקום.  לכל  מגיע  אני 
מדרגות בסוף היום, אבל אני לא עוצר. 
ועוזר  אותי  שמגבה  נפלא  צוות  לי  יש 
רואה מגבלה ברגליים. מצד  אני לא  לי. 
שני, איפה שצריך להקל - אני מקל. אני 
לא אלך איפה שאני לא יכול להגיע עם 
רק  יושב  אני  ארוכות  ובטיסות  האוטו, 

בביזנס".
דברים שרואים מכאן לא רואים משם?

 - ספונטני  אדם  בן  להיות  אוהב  "אני 
אני  מה  הומור  בחוש  לאנשים  להגיד 
מתאים  לא  זה  בפרצוף.  עליהם  חושב 
לי  קשה  והיה  מועצה  כראש  תמיד 
להתרגל לזה. הצוות האישי היה נותן לי 

הרבה על הראש".
ומעבר להיבט האישי?

"להזיז זמן מועצה או זמן מדינה זה דבר 
 - מגרשים  לבנות  בית,  לבנות  מתסכל. 
דבר כל כך פשוט וטריוויאלי, לפתח את 
הנגב, את עוטף עזה - למה צריך לקחת 
10 שנים לסיים תב"ע )תוכנית בניין  פה 
עיר(?! למה צריך 5 שנים לפתח מגרש?! 
פקק',  ו'פותח  לירושלים  נוסע  אני 

התברר  כבר  למועצה,  חוזר  שאני  עד 
שהפקק הזה נסגר עוד פעם". 

נשמע מייאש.
ראש  אולי הדבר המאתגר בתפקיד  "זה 
מועצה. אבל מה שחשוב זה שאני באמת 
שהיעדים  מבטיח  ואני  בוקר  כל  נהנה 
לפחות  יבוצעו,  שהצבתי  העיקריים 
בחלקם. ואני אשמח לראות את המועצה 
אחרת אחרי שאסיים את תפקידי, יש לי 
עם  ביחד  מאוד  אותה  לקדם  הזדמנות 

התושבים ואני צריך לנצל אותה".
עוד שנתיים יתקיימו הבחירות הבאות 

לראשות המועצה - תרוץ שוב?
שנים,  לשמונה  בא  שאני  "הבטחתי 
כל  מקיים.  אני   - משהו  אומר  וכשאני 
בי  ייתנו  והתושבים  פה  נהנה  אני  עוד 
אמון, אני מאוד רוצה להיבחר עוד פעם, 
ב'זמן מועצה', שנה  זו רק ההתחלה.  כי 
זה כלום. יש לי עוד אתגרים אדירים פה 
ולפיתוח  לצמיחה  גם  רבות  ותוכניות 
כלכלי-דמוגרפי וגם אנושי של המועצה. 
אני  שנים,  שמונה  שאחרי  חושב  אני 

אוכל להביט בסיפוק על מה שעשיתי".

"כל עוד התושבים ייתנו בי אמון, 
אני מאוד רוצה להיבחר עוד פעם כי 
זו רק ההתחלה. ב'זמן מועצה', שנה 
זה כלום. יש לי עוד אתגרים אדירים 

פה ותוכניות רבות"

"אפשר להפריע לי מתי שרוצים, 
תמיד אענה. חוץ מאשר בישיבות. 
אבל אם אני לא עונה, עד סוף היום 

אני חוזר לכולם. אני אוהב לתת 
תשובות ונימוקים לתושב שמתקשר, 

ואם אני לא יודע - אני מברר"

"אני אוהב להיות בן אדם ספונטני - 
להגיד לאנשים בחוש הומור מה אני 
חושב עליהם בפרצוף. זה לא מתאים 

תמיד כראש מועצה והיה קשה לי 
להתרגל לזה"

אני לא רואה מגבלה ברגליים. מצד 
שני, איפה שצריך להקל - אני מקל. 

אני לא אלך איפה שאני לא יכול 
להגיע עם האוטו"



10  150  יוני  2016

פועלת  שנים  ל-10  קרוב  כבר 
בבתי הספר התכנית ”מהתפתחות 
אישית למעורבות חברתית”. בראשיתה 
אך  בלבד,  י’  בכיתות  התכנית  יושמה 
שי  הקודם  החינוך  שר  של  בתקופתו 
י”א-י”ב  לכיתות  גם  הורחבה  היא  פירון 
)370 בני נוער ב'נופי הבשור' השנה(. לפי 
היא  ההתנסות  החינוך  משרד  החלטת 
ואישית כאחד, ואת ההערכה  קבוצתית 
ממחנך  התלמידים  מקבלים  עליה 
וניתנת  מילולית  היא  ההערכה  הכיתה. 
ביותר  הנמוכה  מההערכה   - מדרג  לפי 
)”לא עמד במשימה”( ועד לגבוהה ביותר 
בתכנית  בהצטיינות”(.  במשימה  )”עמד 
מקווה משרד החינוך ”לעורר בתלמידים 
ולאחריות  למעורבות  מוטיבציה 
בהתפתחותם  ולסייע   ]...[ חברתית 
החברתית  זהותם  ובבניית  האישית 
עצמי  ערך  תחושת  לקדם  מנת  על   ]...[
לחברה  לקהילה,  ומחויבות  ושייכות 

ולמדינה”. 
להעלות  קשה  ויפה.  טוב  הכול  כאן  עד 
להטמיע  שיתנגד  מישהו  הדעת  על 
כמו  הבעיה,  שכאלה.  ערכים  בנוער 
הנעלה  הרעיון  שבין  בפער  היא  תמיד, 
הספר.  ובית  בחיי הקהילה  יישומו  לבין 
קודם:  הרבה  מתחילה  הבעיה  ואולי 
אינה  הנוער  בני  של  לקהילה  התרומה 
חובתם  גם  היא  אלא  התנדבותית,  רק 
זכאים  יהיו  לא  ובלעדיה  הלימודית, 

לתעודת בגרות. 
הצירוף  בעצם  שכבר  שיאמרו  יש 
האבסורדי הזה - חובת התנדבות - גלום 
רכזת  קטרי,  הילה  מבחינת  הקושי. 
המחלקה להתנדבות במועצה, ההגדרה 
המים:  פרשת  קו  היא  הזאת  הבעייתית 
בתחילת  הספר  לבית  העברנו  ”אנחנו 
מקומות  של  ארוכה  רשימה  השנה 
ובזה  המועצה  ברחבי  להתנדבות 
למעשה הסתיים התפקיד שלנו. עבורנו 
פעילות התנדבותית היא כזו שאין בצדה 

תמורה - לא תמורה כספית ולא נקודות 
התכנית  ולכן  הבגרות,  בתעודת  זיכוי 
הזאת היא מחוץ לתחום השיפוט שלנו”. 
אדווה פורטל-כהן, מנהלת מדור ילדים 
ונוער במועצה, נוטה להסכים עם דבריה 
של הילה: ”לצערי, עבור לא מעט נערים 
ציון  היום  היא  האישית  המחויבות 
שלהם  המוטיבציה  לא.  ותו  בתעודה 

להתנדב היא חיצונית ולא פנימית”.
עמם  ששוחחתי  רבים  נערים  ואכן, 
שההתנדבות  העידו  האחרון  בחודש 
היו  לא  הם  נטל.  אלא  אינה  שלהם 
מוכנים להיחשף בשמם, אך רבים מהם 
מודים שלולא הציון בתעודת הבגרות - 
לא היו מתנדבים כלל, ושעניינם העיקרי 
הוא לסיים את השעות הנדרשות מהם. 
לא  אם  גם  וי,  לסמן  אחרות:  במילים 
ניתנו  שלא  )או  במלואן  השעות  ניתנו 
רחוק  וגם אם התהליך שבו החלו  כלל( 

מסיומו. 

גם במציאות ללא תמריצים, המתבססת 
נערים  תמיד  יהיו  חברתיים,  ערכים  על 
מערכת  עזרתם.  את  ויציעו  שיתנדבו 
החינוך, שהפכה את ההתנדבות לחובה 
שגמול בצדה, תצליח בוודאי להביא יותר 
תפגע  בזמן  בו  אבל  להתנדבות,  נערים 
שסיפוק  ממעשה  הזה.  הנעלה  בערך 
להיות  ההתנדבות  עלולה  בצדו  אמיתי 
שצריך  בחיים  פרק  עוד  סתמי,  לשירות 
לעבור. האם ייתכן שמרוב כוונות טובות 
מועילות,  לא  עבודה  שעות  כמה  נקבל 
ותמורתן נשלם באזרחים בוגרים שאינם 

מוקירים ומכבדים התנדבות?   

יש מקום למעשים טובים
מתנדבים  באשכול  היכן  כששאלתי 
אין  מפתיעה:  תשובה  קיבלתי  הנערים 
ביחס  בהם  להתנדב  מקומות  די  אצלנו 
חובת  עליהם  שחלה  הנערים  למספר 
דעת  על  היעלה  החברתית.  המעורבות 

שאין במועצה די מרחב למעשים טובים? 
זאת מתנדבים?  ואם לא, איפה הם בכל 
ובפרויקטים  אשכול  בנווה  ככה:  אז 
במד”א,  המועצה,  מטעם  מאורגנים 
החייל,  למען  ובוועד  הכיבוי  בשירותי 
בסיירות ”המתמיד” או בחונכויות בבתי 
וגם  ובצהרונים  בגנים  היסודיים,  הספר 
במיזמים שונים בתוך בית הספר: צוותי 
בוגרים  תלמידים  המשלבים  מורים 
התנדבות  הנמוכות,  לכיתות  בעזרה 
בתיעודם  הספר,  בית  של  באירועים 
מה  כך,  אם  אז  הלאה.  וכן  ובהפקתם 
במקומות  מחסור  בדבר  הטענות  מקור 

התנדבות? 

ב”נופי  החברתית  הרכזת  גרינס,  עידית 
רק  לא  הוא  ”האתגר  מסבירה:  הבשור” 
מתאימים  התנסות  מקומות  במציאת 
בבית  נוער  בני   570( נערים  למאות 
במעורבות  הבאה  בשנה  יחויבו  הספר 
נעשה,  שזה  כך  על  ובפיקוח  חברתית( 
אלא גם באיתור מקומות שיהיו מוכנים 
העשרה,  בגיל  מתנדבים  אליהם  לקבל 
שלהם.  לצרכים  ולהקשיב  אותם  ללוות 
להתנסות  שעריו  את  שפותח  מקום  כל 
התלמידים גם צריך להיות מבוטח ונגיש, 
הסעות  מתקצב  אינו  החינוך  משרד  כי 

לטובת העניין”. 

כבר תרמתי בתנועה
הבחירה  את  הנערים  על  להקל  כדי 
במשרד  הוחלט  ההתנסות  במקום 
בתנועת  בהדרכה  גם  לראות  החינוך 
ההחלטה  חברתית.  מעורבות  נוער 
ומחנכים  הורים  נוחות בקרב  אי  עוררה 
של  המחויבות  במידת  מפגיעה  שדאגו 
שאירעו  מקרים  כמה  להדרכה.  הנערים 
בסיס  שיש  הוכיחו  האחרונה  בתקופה 
מוצק לחשש הזה. לדברי זמירה בן יוסף, 
היוזמה  מטרת  הבשור”,  ”נופי  מנהלת 
”בני  התלמידים:  לקראת  לבוא  הייתה 
הנוער של היום עסוקים ועמוסים מאוד, 
ואנחנו מעריכים את זה. אם נער ממילא 
מתנדב בהדרכה, אז אנחנו שמחים לפרגן 
לו בנקודות זכות בתעודת הבגרות. אבל 
יישבו  שהתלמידים  אופן  בשום  אסור 
שלהם  השעות  את  ויספרו  סטופר  עם 
אנחנו  אחר.  מקום  בכל  או  בפעולות 
ולא  בהם,  ומאמינים  עליהם  סומכים 

ייתכן שינצלו את זה לרעה”. 
בתנועה  שמדריך  ”ילד  עידית,  לדברי 
וי בתעודה לא עושה את  רק כדי לסמן 

מחסור בביקוש למתנדבים, השתתפות רק לצורך קבלת ציון, או היעדר 
התכנית  והקהילה?  החינוכי  הצוות  המשפחה,  מצד  אישית  דוגמה 
למעורבות חברתית הפועלת ב'נופי הבשור' מקרטעת ומתקשה - כדברי 
המורה הטיפוסי - לממש את הפוטנציאל שלה. יהיו הסיבות אשר יהיו - 
בינתיים מתפספסת הזדמנות לשיעור חשוב באזרחות טובה • תם פרחי

חובת התנדבות

אדווה פורטל כהן, מנהלת מדור 
ילדים ונוער במועצה: ”עבור לא 
מעט נערים המחויבות אישית 
היא היום ציון בתעודה ותו לא. 
המוטיבציה שלהם להתנדב היא 

חיצונית ולא פנימית”

עידית גרינס, הרכזת החברתית בנופי 
הבשור: ”ילד שמדריך בתנועה רק 
כדי לסמן וי בתעודה לא עושה את 
זה כי התכנית גורמת לו להסתכל 

על העניין בצורה כזאת, אלא כי הוא 
בוחר בכך”

זמירה בן יוסף, מנהלת נופי הבשור: 
”אנחנו פתוחים להצעות ונשמח 
מאוד אם ההורים יירתמו למען 

המטרה החשובה הזאת - במציאת 
מקומות התנסות ובעשייה חברתית 

ביחד עם הילדים”
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על  להסתכל  לו  גורמת  התכנית  כי  זה 
העניין בצורה כזאת, אלא כי הוא בוחר 
היא  אבל  מושלמת,  לא  המערכת  בכך. 
כדי  מאמצים  מאוד  הרבה  משקיעה  כן 
החשיבות  את  לתלמידים  להמחיש 
ואם  חברתית,  מעורבות  של  העצומה 
זו התוצאה אז יש כאן טעם לפגם משני 
’הקטינו  הנערים  כי   - האחד  כיוונים: 
ההזדמנות  על  להודות  במקום  ראש’ 
הצלחנו  לא  כי   - והשני  להם,  שניתנה 
גם  זו  אולי  אחרת.  להתנהג  להם  לגרום 

ההזדמנות שלנו לעשות חושבים”. 
מוטרדים  והנוער  הילדים  במדור  גם 
”השיח  מסבירה:  אדווה  מהבעיה. 
נער  שעות.  של  שיח  לא  הוא  התנועתי 
את  למלא  כדי  רק  להדרכה  שמגיע 
לא  שלו  האישית  למחויבות  השעות 
האמיתית  הבעיה  מדריך.  להיות  צריך 
שההדרכה  דווקא  לאו  היא  לדעתי  כאן 
חברתית,  למעורבות  בתכנית  כלולה 
אלא יש כאן עניין הרבה יותר בסיסי של 
היעדר יד מכוונת. ההתנדבות של הנוער 
גם התחושה  ולכן  איננה רחבה מספיק, 
התנדבות.  במקומות  מחסור  שיש  היא 

בית  של  צמוד  ליווי  בלי 
הרכזים  ושל  הספר 
של  המחויבות  בקהילה 
בני הנוער לעניין תישאר 
ניתנת  ובלתי  רופפת 

לאכיפה”.

תסתכלו עליהם 
ותראו אותנו

למרות התמונה 
המצטיירת כאן, יש גם 
נערים רבים שמקבלים 

מבית הספר ציונים 
לשבח ותעודות 

הצטיינות חברתיות. הם 
סיימו מזמן את השעות 

המוטלות עליהם 
במסגרת התכנית 

למעורבות חברתית, 
אך ממשיכים להתנדב 

במסירות ובהתמדה גם 
חודשים, ואפילו שנים, 

הלאה. 

כיתה  תלמידת  הבשור(,  )עין  לוי  רוני 
י”א, פעילה במועצת התלמידים של בית 
”התאהבתי  בתנועה:  ומדריכה  הספר 
בתנועה כבר מזמן, ותמיד ידעתי שאלך 
זה כי  בכיוון של הדרכה. אני עושה את 
והציון  חשוב,  שזה  וחושבת  נהנית  אני 
בונוס.  רק  הוא  החברתית  למעורבות 
באים  אם  רק  להתמיד  אפשר  בהדרכה 
יבינו  ילדים  אם  מחובה.  ולא  מאהבה 
אפילו  חשובה  חברתית  שמעורבות 
לוותר  יהיו מוכנים  יותר מלימודים, הם 

בשבילה על הרבה דברים”. 

אז איך אפשר לגרום לדברים של רוני לוי 
להפוך לדעתם הרווחת של כלל הנערים 
שני הפטל, רכזת נוער  באשכול? לדעת 
מושבים הממונה גם על תנועות הנוער 
במועצה, התשובה טמונה בנו ולא בהם: 
הקהילה  של  שיקוף  לרוב  הוא  ”הנוער 
לפני  אולי  חי.  הוא  שבתוכה  המבוגרת 
כדאי  שלנו,  הנוער  את  מבכים  שאנחנו 
עושים  אנחנו  מה  עצמנו  את  שנשאל 
למען הקהילה שלנו והאם אנחנו עושים 

את זה מכל הלב או רק כדי לסמן וי”. 
לתת  מתקשה  הספר  בית   - נכון  אז 

ולוודא  הנערים  לכלל  מספק  מענה 
חסרים   - ונכון  מתנדבים.  אכן  שהם 
את  לקלוט  הנכונים  התנסות  מקומות 
חסר  כסף  וגם  אותם  וללוות  הנערים 
קשר  אנשי  להפעלת  להסעות,   - כמובן 
משרה  ולמימון  ובמוסדות  ביישובים 
מלאה לממונה על הפרויקט מטעם בית 
הספר. ואף על פי כן, הקהילה באשכול 
להחמיץ  לעצמה  להרשות  יכולה  אינה 
מגלגל  הזה  שהפרויקט  ההזדמנות  את 
פתוחים  ”אנחנו  זמירה:  לדברי  לפתחה. 
ההורים  אם  מאוד  ונשמח  להצעות 
באשכול יירתמו למען המטרה החשובה 
קשר,  ואנשי  מתנדבים  בגיוס   – הזאת 
ובעשייה  התנסות  מקומות  במציאת 

חברתית ביחד עם הילדים”. 
עם  לדבר  חשוב  העניין.  לב  אולי  וזה 
ולחברה,  לקהילה  תרומה  על  הילדים 
הוא  עבורם  ביותר  הטוב  השיעור  אבל 
פשוט לראות אותנו מתנדבים ותורמים 
בלעדיהם.  או  אתם   - הקהילה  למען 

תרומה אחת שווה אלף מילים.

שני הפטל, רכזת נוער מושבים 
הממונה על תנועות הנוער במועצה: 

”לפני שאנחנו מבכים את הנוער 
שלנו, כדאי שנשאל את עצמנו מה 
אנחנו עושים למען הקהילה שלנו”

רוני לוי, תלמידת כיתה י”א, פעילה 
במועצת התלמידים ומדריכה 

בתנועה: ”אני עושה את זה כי אני 
נהנית וחושבת שזה חשוב, והציון 
למעורבות החברתית הוא רק בונוס”

הילה קטרי, רכזת המחלקה 
להתנדבות במועצה: "עבורנו פעילות 

התנדבותית היא כזו שאין בצדה 
תמורה - לא תמורה כספית ולא 
נקודות זיכוי בתעודת הבגרות"
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ההורים  )קבוצת  הורים"  "אשכול 
ההיגוי  ועדת  לצד  הפועלת 
להקמת קריית חינוך משולבת לתלמידי 
את  החודש  קיים  באשכול(  היסודי 
פגישתו החמישית, שאליה הגיעו ראשי 

ועדת ההיגוי, לשמוע ולהשמיע.
הורים  כ-90  נכחו  שבו  המפגש,  אל 
גדי  המועצה  ראש  הגיעו  ותושבים, 
אדר  יעל  החינוך  אגף  מנהלת  ירקוני, 

ופרויקטור ועדת ההיגוי משה מורג.
הציבור  נציגי  סקרו  הראשון  בחלק 
'אשכול  את  המובילים  ההיגוי,  בוועדת 
אדמון- דנה  דבורי,  אייל   - הורים' 

ושרון גבאי - את מה  אדרי, לירן רייזר 
את  ותיארו  כה,  עד  הקבוצה  שעשתה 
של  עבודה  פרי  והתוצרים  התוצאות 

ארבעת המפגשים הקודמים. 
בחלק השני של המפגש סיפרו גדי, יעל 
ומשה על עבודתה של ועדת ההיגוי וענו 
השאלות  את  בקצרה  נציג  לשאלות. 
ומשה  יעל  גדי,  כי  ונוסיף  והתשובות, 
נוספות  זמינים לשאלות  הם  כי  הדגישו 

מצד תושבים והורים.

כבר  עובדים  הורים'  ב'אשכול  אנחנו 
שלנו  העבודה  האם  ארוכה,  תקופה 

תילקח בחשבון בהקמת בית הספר?
את  שתקבל  זו  היא  ההיגוי  "ועדת 
ההחלטות לגבי קריית החינוך החדשה. 
אך היא תהיה קשובה למסקנות שיגיעו 
בכלל.  ומהתושבים  הורים'  מ'אשכול 
תחילה  שחששו  מי  ההיגוי  בוועדת  היו 
כולם  כיום  אך  המקביל,  מהתהליך 
ההורים  מעורבות  על  ומברכים  מבינים 

והוועדה מעודדת את השותפות הזו".
כבר  למעשה  שההחלטות  שמענו 
התקבלו ולא ניתן יהיה להשפיע עליהן.
זו  היא  היחידה  ההחלטה  נכון.  לא  "זה 
וחצי במליאת  לפני שנתיים  שהתקבלה 
יסודי  ספר  בית  שיוקם   – המועצה 
ביחד  ילמדו  ובו  החינוך  בקריית  חדש 

תלמידים מהקיבוצים ומהמושבים". 

הזו?  ההחלטה  את  לשנות  אפשר  איך 
הדבר  לא  הוא  הקהילות  שילוב  אולי 

הנכון לאשכול.
ועדת ההיגוי  בידי  הזו איננה  "ההחלטה 
היא  המליאה  המועצה.  ראש  בידי  או 
שקיבלה את ההחלטה ורק היא יכולה – 

אם בכלל - לשנות אותה".
 – גיאוגרפית  תהיה  שהחלוקה  אומרים 
ודרום  אחד  ספר  לבית  המועצה  צפון 

המועצה לבית הספר השני.
טרם  שחר.  להן  שאין  שמועות  "אלו 
הוחלט איך תיעשה חלוקת התלמידים, 
אך היא לא תחתוך את המועצה לדרום 
האפשרויות  את  שוקלים  אנחנו  וצפון. 
ונתייעץ גם עם רשויות מקומיות אחרות 

"ועדת ההיגוי תקבל את ההחלטות, 
אך היא תהיה קשובה למסקנות 

שיגיעו מ'אשכול הורים' ומהתושבים 
בכלל"

"טרם הוחלט איך תיעשה חלוקת 
התלמידים, אך היא לא תחתוך את 

המועצה לדרום וצפון. אנחנו שוקלים 
את האפשרויות ונתייעץ גם עם 

רשויות מקומיות אחרות שהתנסו 
בשילוב קהילות"

"החינוך היסודי יהיה טוב יותר - 
עבור כל ילדי המועצה"

קולות סוערים נשמעו בפגישת 'אשכול הורים' החמישית, שהציפה על פני השטח נקודות כואבות, אך 

הסתיימה באופטימיות. ההורים שאלו שאלות והביעו חששות בנוגע לקריית החינוך החדשה שתוקם, צוות 

ההיגוי הבהיר וחידד וגדי ירקוני הבטיח שהמועצה תשלים את התקציב בבתי הספר היסודיים • נגה גדג'  
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]בפגישה  קהילות.  בשילוב  שהתנסו 
לפי  לחלוקה  האפשרות  גם  כי  נאמר 
כיתות א'-ג' וד'-ו' נפסלה בשל התנגדות 
מהימים  העדכון  אך  החינוך,  משרד 
הסכים  החינוך  שמשרד  הוא  האחרונים 
להיענות לבקשת ראש המועצה ולבחון 
לקראת  כזאת  לחלוקה  האפשרות  את 

דיון בנושא בוועדת ההיגוי. נ"ג[.
המורים  את  לשתף  כוונה  יש  האם 
אלו  הם  דבר  של  בסופו  בתהליך? 

שיצטרכו להוביל את בתי הספר.
כבר  ההיגוי  ועדת  ראשי  כן.  "בהחלט 
מעורבים  היו  והם  המורים  עם  נפגשו 
בבחירת הדגם האדריכלי של בית הספר. 
בצוותי  שותפים  יהיו  המורים  בהמשך 

המשנה של ועידת היגוי".
ייחודיים  יתרונות  יש  אשכול"  ב"ניצני 
לילדי   שילוב  שעות  הרבה  כמו   – לו 
שלושה  כל  וטיולים  המיוחד  החינוך 
מתאפשרים  האלו  היתרונות  שבועות. 
גם בשל תשלומי ההורים – 3,200 שקל 
לילד לשנה לעומת 1,900 שקל ב"יובלי 
בבית  גם  עליהם  נשמור  איך  הבשור". 

הספר החדש?
כדי  הכסף,  את  תשלים  "המועצה 
גם  הראויה.  החינוך  רמת  את  להבטיח 
ב'נופי הבשור' המועצה קיבלה החלטה 
להשלים את תשלומי ההורים ולהשוות 
הבשור',  ב'מעלה  שהיה  לסכום  אותם 

והיא עושה זאת עד היום".
איך יושפעו המרכזונים ומערכת החינוך 
המערכת  כיום  בקיבוצים?  המשלימה 
הבלתי פורמאלית מאפשרת לכל קיבוץ 
שלו,  הייחודיים  הצרכים  את  לספק 

האם זה ייפגע?

נותנת  החדשה  החינוך  קריית  "הקמת 
של  וחסרונות  יתרונות  לבדוק  הזדמנות 
הספר  שבתי  כלומר  ארוך,  חינוך  יום 
לאפשר  היא  המטרה  ארבע.  עד  יפעלו 
להורים עובדים פתרון לשעות הצהריים 
איכותית.  ומסגרת  חינוכי  רצף  שמהווה 
השאיפה  את  בחשבון  שנביא  כמובן 
החינוך  את  לשמר  הקיבוצים  של 
הבלתי פורמאלי אצלם, אך חשוב לציין 
חושבים  הקיבוצים  כל  לא  היום  שכבר 

שהמרכזונים הם נכס".
לימוד  שיטות  לשקול  כוונה  יש  האם 
למשל  כמו  הספר,  בבתי  חדשניות 

?)PBL( למידה מבוססת פרויקטים
רבות  לאפשרויות  פתוחים  "אנחנו 
שבית  לזכור  צריך  כמובן  אך  ומגוונות, 
הספר יהיה בית ספר ממלכתי של משרד 
החינוך  שקריית  היא  המטרה  החינוך. 
שימשוך  ומעולה,  איכותי  חינוך  תייצר 
גאוות  ויהיה  הארץ  מכל  תושבים  אליו 

המועצה". 
החינוך  כי  ואמר  גדי,  סיכם  המפגש  את 
שינוי  בפני  עומד  באשכול  היסודי 
הזה  שהשינוי  להבין  וחשוב  היסטורי, 
המועצה:  ילדי  כל  עבור  לטובה  יהיה 
באשכול  החדשה  החינוך  "מערכת 
תהיה יותר טובה מהישנה. החינוך כיום 
שנים  כמה  בעוד  אך  טוב,  הוא  באשכול 

הוא יהיה מעולה".

המפגש הבא של אשכול ההורים יתקיים 
להביע  מוזמן  כולו  הציבור  ב-13.6. 
לעדכונים:  בתהליך.  ולהשתתף  דעה 

eshkolhorim2016@gmail.com

כה אמר שמריה

בספר 'חמישים השנים הראשונות' 
בנירים  שנה  עשרים  לפני  שיצא 
הנודד  הספר  שמריה,  מצוטט 
'קיבוצי  בין  לעבור  נוהג  שהיה 
אגד  אוטובוס  על  רכוב  הפרסה' 
מחלפות  את  אחד  ביום  ו'לקצור' 
חלוצי הנגב וילדיהם. אגב תספורת 
היה דן עם חברי הקיבוץ על ענייני 
וראה  היה  פשוט  איש  דיומא. 
הסתיר  שהחזון  דברים  לעיתים 

מעיני האידיאליסטים.
הנה מה שאמר בשנת 1966 בנירים:

"אתם פה כיסופים, עין השלושה, 
המפלגות  כל  מגן,  עוז  ניר  נירים, 
ספר  בית  לעשות  אפשר  האלה... 
הילדים  כל  הילדים.  בשביל  אחד 
עושים  אתם  אבל  אחים  זה 
בשביל  ולא  למפלגות  רק  חשבון 

הילדים..."

ותודה לרבקה כהן מעין הבשור

"מערכת החינוך החדשה באשכול 
תהיה יותר טובה מהישנה. החינוך 
כיום באשכול הוא טוב, אך בעוד 

כמה שנים הוא יהיה מעולה"
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מעגלי לימוד חברתיים לקראת חג שבועות
ארוחת ערב קלה, מעגלי לימוד והמופע "שירים 

באשדודית" משירי סמי שלום שטרית.
יום חמישי 9.6, שעה 19:00, בית החינוך נופי הבשור. 

הכניסה חופשית.

סופרים פוגשים את 
העולם:"הותר לפרסום"

מפגש מצמרר במיוחד עם העיתונאי 
ואיש הטלוויזיה, ניסים משעל, מכותבי 

הספר "המוסד: "המבצעים הגדולים", 
יספר בקצב עוצר נשימה ויחשוף 
פרשיות עלומות מהעבר ומימינו.

יום רביעי 8.6, שעה 18:00, ספריית ידע 
כל. עלות 30 ₪.

                       בשיתוף סולנים והרכבי הבית הירוק. קונצרט סיום שנה: האולפן למוסיקה 
יום חמישי 9.6, שעה 18:00, אולם אשכול. הכניסה חופשית.
טיול במסגרת "טעימות תרבות": זיכרון יעקב

קהילת בית אל, דרך היין, מדרחוב המושבה ועוד. 
יום שלישי 14.6, יציאה בשעה: 07:00 מרחבת המועצה. 

עלות לכרטיס: 180 ₪ לא כולל כניסה לאתרים.

מופע סיום שנה: האולפן למחול
יום שני 20.6, שעה 18:00, אולם אשכול. 
עלות לכרטיס: 20 ₪. באתר הכרטיסים.

"השורדים": הצגה מקורית שנכתבה על ידי בני 
הנוער בתיאטרון השפם. 

קבוצת בני נוער שנותרו לבדם בעולם לאחר אפוקליפסה.
יום רביעי, 22.6, בשעה 20:30, רחבת המועצה תחת כיפת 

השמיים. הכניסה חופשית.

הצגת ילדים: נסיך צפרדע

תיאטרון אגדה. יום חמישי, 9.6, 

בשעה 16:45. גילאי 3-9. 

עלות: 15 ₪ לילד. מלווה חינם.

יריד ספרי סטימצקי

יום חמישי, 9.6, בין השעות: 16:00-19:00

    דיונה מרכז פנאי אשכול

לפרטים נוספים: 

לימור ראובני - מנהלת הדיונה 

מרכז פנאי אשכול: 052-5402975

הרצאות, פעילויות 
ואירועים:

• טיול אשכולות: שכונת הבוכרים והמחסן של סבא, עם דן 
בניה סרי. יום חמישי 9.6. יציאה בשעה: 07:00 

מ'נווה אשכול'.
• צלילי בוקר: "בלוז לנעמי" עם תמר גלעדי  

יום שלישי, 14.6 בשעה: 10:30 
פתיחה לתערוכת צילומים של החוג לצילום בנופי הבשור 

בשעה: 10:00.
• חוג ספרות עם ד"ר חיותה זילברמן

יום ראשון, 19.6, בשעה: 09:00.
• מפגש סיום עונה באשכולות: מועדון זמר עם ארבל 

פישלר מבובי זמר, יום חמישי, 16.6, בשעה: 17:00. 

 "גן שבילי זה"ב" 
•  קבוצות פעילות בשביל השכל:

 ימים א',ג', ה' בין השעות 09:00 - 10:15
 בימים א', ה' בין השעות 16:10 - 16:55

• קבוצת הליכה נורדית:
ימים א',ג' בין השעות 10:30 - 11:30

יש להתקשר ולהירשם לפעילויות במזכירות נווה אשכול.

                        )מועדון בריטניה(:מועדון "אנחנו פה" לניצולי שואה
ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. 

חיים שילה )סולו( מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם  
בהתנדבות. יש לתאם הפגישה מראש בטלפון: 9987519. 

למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת 
התביעות בדמי החבר. 

ניצולי שואה ממרוקו ועיראק מוזמנים ליצור קשר בעניין 
זכויות למענק.

לשירותים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת,
 בנווה אשכול:
חדר כושר, חוגים

קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(
ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר 

נווה אשכול: 08-9987519  |  קהילה תומכת: 052-3575207 
דינה פלג, נווה אשכול: 08-9987519

תרבות אשכול - יוני 2016
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הכל באשכול

איך הגעתן לתחום הזה? 
החברות  מתוך  צמח  העסקי  הקשר 
זה  ועשייה  יצירה   - משותפת  ואהבה 
צביעה  סריגה,  תפירה,  שלנו:  בטבע 
ואף נגרות ושיפוץ רהיטים. אנחנו כל 
שונים  חומרים  ומנסות  יוצרות  הזמן 

הטרי לחוטי  הגענו  הפעמים  ־ובאחת 
קו. נשבנו בקסמי הסריגה ומאז אנחנו 
הילדים  גידול  כדי  תוך  בבית  יוצרות 

ושאר המשימות....
סי אנקדוטה,  מיוחד/מפתיע,  ־סיפור 

פור הצלחה... 
יום אחד סיפרתי לדנה שראיתי שטיח 
בחדר  אותו  חייבת  ואני  מקסים  סרוג 

הילדים בביתי. דנה בתגובה אמרה לי 
"מה הבעיה? בואי נלמד לסרוג"...

ומאז  למידה  ערב  לנו  עשתה  חברה 
כך  כל  ועבד  צמח  העסק  התקדמנו, 
הצלחתי  בערך  שנה  אחרי  שרק  טוב 

לסרוג שטיח לחדר הילדים שלי...  
מדוע החלטתן לפתוח עסק עצמאי?: 

תחביב  מתוך  בטריקו  לסרוג  התחלנו 
אשר הפך מאוד מהר למבוקש מאוד... 
שכנים וחברים מאזור המועצה ביקשו 
את  שראו  לאחר  הסריגה  מוצרי  את 
להתגלגל  התחיל  וזה  הפרטיים  שלנו 
מפה לאוזן וממראה עיניים. במסגרת 
פסטיבל "דרום אדום" החלה המסורת 

־של יריד פיתחת חבל שלום, הוא הת
קיים לראשונה בתלמי יוסף וזו היתה 

־חשיפה מוצלחת מאד עבורנו. ההזמ
הצ מאז  לעסק.  הפכנו  וכך  זרמו  ־נות 

גנו בירידים שונים והקמנו את החנות 
ולמ לתצוגה  משמשת  אשר  ־במושב, 

לאי חוטי הסריגה. 
קושי או אתגר מרכזי שנתקלת בו

שירות  לתת  לנו  כיף  זורם,  העסק 
ללקוחות, כיף לנו לרצות ולשמח את 

־הלקוחות שלנו, ורוב הזמן אנחנו מצ
ליחות. האתגר היחיד כרגע הוא תחום 

המכירות בירידים: נשמח לעוד ירידים 
בדמי  להציג  כדי  ואזוריים  מועצתיים 
השתתפות סבירים. דמי ההשתתפות 

בירידים הפרטיים גבוהים לנו.
חלום לעתיד: 

יצי חומרי  בעוד  ולהתנסות  ־להמשיך 
החנות  את  ולפתח  ולהגדיל  רהשונים 
תחומי  כל  את  שיספק  למתחם  שלנו 
האומנות במקום אחד - כולל סדנאות 

וכולל חומרים.
פרטי התקשרות: 

מור ציפורי: 050-3021535
morben@walla.co.il

החנות ממוקמת בתלמי יוסף משק 1, 
בתיאום מראש.

anat@erc.org.il  :רוצים להופיע במדור? פנו למחלקה ליזמות אשכול, ענת חן

שם העסק: גלגול שני
יישוב: תלמי יוסף

תחום העיסוק: מוצרים סרוגים 
מחוטי טריקו, חנות חוטים 

וסדנאות סריגה
ותק: 3 שנים

בעלות העסק: מור צפורי נשואה 
+ 3  ודנה עג'מי נשואה+4

 

 בבאר שבע. 70/01//0/7 –ב  הכשרהותפתח יתקיים ראיון אישי 
 תפתח הכשרה נוספת במכללת ספיר 0/71בנובמבר 

 מפגשים. 8 –משך הקורס 
 ועבודה מול משפחות , רגשייםהקורס יעסוק בנושאים כלכליים

 8129624/250    ללילך שמיר נא להתקשר
 8129624/256   ליטו חנציס                         

 לנגב המערבי ועוטף עזה
 לבאר שבע והסביבה

 

 ,הקרירהטיפסו למדרגה הבאה בעולם 
לאנשים עובדים  תעסוקתי סדנה לקידום 

  .לסיומהשהתקיימה במעברים הגיעה השבוע 
 

עם ניסיון  + 35בסדנה השתתפו תושבים בני 
.  מרחבים ואשכול, תעסוקתי ומקצועי  משדות נגב 

המשתתפים הגיעו לסדנה לאחר שעזרו אומץ  
 .הדרך את והחליטו לקחת רגע קל ולבחון מחדש

האישי   הייעוד מהו המטרה הייתה להיזכר
להציב מטרות תואמת וליצור  , והתעסוקתי שלי

 .  תוכנית עבודה להגשמה עצמית תעסוקתית
 

 רשת  , חיבור אמיתיבמפגשים נוצר 
קשרים תומכת ומצמיחה ותנאים טובים לביצוע  

 . תעסוקתישינוי 
 

 

 מדרגות לקריירה

לפרטים נוספים על תכנים וסדנאות נוספות  
 08-6211810: ניתן לפנות למעברים

maavarim@merhavim.matnasim.co.il 

 
והקבוצה הסדנא : וכך סיכמה משתתפת בסדנא 

היו בדיוק המניע לפעולה שהייתי זקוקה לו ובזכות  
ממליצה בחום  . זה קידמתי את ההרשמה ללימודים

במקום וצריך חיזוק כדי  " תקוע"לכל מי שמרגיש 
 ".לעשות שינוי תעסוקתי
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הכל באשכול

הודעה לציבור בדבר פרויקט החלפת גגות אסבסט 
מועצה אזורית אשכול יצאה בימים אלה למכרז להחלפת גגות אסבסט והנחת קרוי במבני מגורים בשמונה ישובים סמוכי גדר: 

כסופים, עין השלושה, נירים, ניר עוז, ניר יצחק, חולית, סופה וכרם שלום.

הפרויקט מתקיים במסגרת החלטת ממשלה מספר 2017 )'תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה'( 
וממומן על ידי המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר והישובים ובשיתוף עם ארבעת המועצות בעוטף.    

•  המועצה ונציגי הישוב יודיעו מראש על המועד לביצוע העבודה בכל ישוב ויופץ דף הנחיות והוראות בטיחות לתושבים. 
•  העבודה תבוצע בשלבים, הן בין הישובים והן בישוב עצמו. 

•  האסבסט הקיים בגגות הבתים ויוסר במהלך הפרויקט ,לא מזיק כל זמן שהוא שלם. 
•  האזור שבו יעבוד הקבלן יסומן בסימון ובשילוט מתאים.

•  העבודה תבוצע על ידי קבלנים מיומנים, בעלי רישיון מתאים מטעם המשרד להגנת הסביבה ועל פי כל כללי הבטיחות.
•  מפקחים מטעם הקבלן ומפקחים מטעם המועצה יפקחו על תקינות העבודה.

•  תושבים שיקלעו לאתר שבו מבוצעות העבודות נדרשים להקפיד על הנחיות הבטיחות והשילוט באתר העבודה.
•  התושבים מתבקשים לא להשאיר דברי ערך בחלל הגג.

•  מקווים לשיתוף פעולה בין כל הגורמים לביצוע העבודה במהירות, יעילות ומינימום בעיות.

שבתאי גבאי | מנהל הפרוייקט – אגף הנדסה | מועצה אזורית אשכול

מהר הגלבוע אל הנגב מגבוה...

21-22.7.16
)אשכול( הבשור  פארק 

כרטיסים מוזלים לתושבי המועצה:
www.eshkol.smarticket.co.il

חוויה סוחפת לכל המשפחה
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בכל  שהם  נדמה  האחרון  בחודש 
בטלוויזיה,  בעיתונים,   - מקום 
חקלאים   - החברתיות  ברשתות 
שמאסו בשיווק רווי המתווכים שגוזרים 
למכור  והחליטו  חשבונם,  על  קופון 
התופעה  ללקוח.  ישירות  תוצרתם  את 
המבורכת הולכת ותופסת תאוצה, ויותר 
ירכשו  שאם  מבינים  ישראלים  ויותר 
ישירות  שלהם  והירקות  הפירות  את 
)טוב,  ירוויחו  בשרשרת  כולם  מהמגדל, 
אולי לא כולם - המתווכים קצת פחות(. 
רבים מהחקלאים שעברו למכירה ישירה 
עובדה   - ערים  ממרכזי  רחוק  לא  גרים 
כמה  לקפוץ  הצרכנים  על  שמקלה 
למקום  הקרוב  למשק  האוטו  עם  דקות 
המצרכים  את  ולקנות  בעיר,  מגוריהם 
ארוחת  של  הירקות  לסלט  הטריים 

הערב. 
חקלאים  מעט  לא  יש  במחוזותינו  גם 
שעברו לשיטה הזו, או לשיטות דומות. 
זאת  עושים  חלקם  העונה,  רק  חלקם 
שצברו  מי  יש  טובות.  שנים  כמה  כבר 
נאמנה  לקוחות  רשימת  השנים  לאורך 
הארץ  ברחבי  ממשפחות  שמורכבת 
שמקבלות את ארגז הירקות עד הבית או 
מירקנים ומכולות, מחיפה ועד דימונה. 

השרשרת  ניתוץ  זהה:  תמיד  הוא  הכלל 
והמשווקים  המתווכים  של  החונקת 
שנוגסים  התיווך  פערי  על  וניצחון 
המרכזיים  מהגורמים  אחד   - ברווחיהם 
החקלאות.  ענף  של  המתמשך  למשבר 

כמה  פגשתי  החולף  החודש  במהלך 
מאחורי  עומד  מה  לי  שסיפרו  מהם, 
ההחלטה והאם כולם יכולים לעשות את 

זה.

רון אלקיים, שדי אברהם:
"פעם הייתי מעמיס על הטנדר 

ונוסע לבד, היום באים עד אליי"
 )33( אלקיים  רון  של  'רונשרי'  המותג 
ממושב שדי אברהם מוכר היטב בשוק. 
)נוגד  ליקופן  עתירות  שרי  עגבניות 
קשות,  אדומות,  או  מנומרות  חמצון(, 
במקור  רון,  חזק.  טעם  ובעלת  מתוקות 
מצוחר, חקלאי כבר תשע שנים. תחילה 
בישע.  במשק  הגדול  לאחיו  סייע 
"נכנסתי לעבוד אצלו והתאהבתי בענף", 
הוא מספר. "ראיתי שזה מה שאני רוצה 
רון  בחבל".  להיקלט  באנו  אז  לעשות 
ואשתו כרמל הגיעו לשדי אברהם לפני 

שבע שנים ובנו בית ומשק לתפארת. 
בשיטת  רון  מאס  שנים  כחמש  לפני 
שאני  "החלטתי  המוכרת.  השיווק 
מוכן  לא  אני   - בכיוון אחר  ללכת  רוצה 
בכמה  מושג  לי  שאין  הזו  לשערורייה 
לאחותי  שלחתי  נמכרת.  הסחורה 
שתסתובב  מדבקה  עם  מארז  גן  ברמת 
כמה  התקשרו  בהתחלה  הירקנים.  בין 
הטנדר  על  מעמיס  והייתי  ירקניות, 
תאוצה  צבר  זה  הזמן  עם  לבד.  ונוסע 
כדי  אליי  עד  באים  כבר  הירקנים  והיום 

להעמיס את הסחורה". 

בשיטה  רון  משווק  שלו  מהתוצרת   60%
חפר  עמק  בחיפה,  לקוחות  לי  "יש  הזו. 
והעסק  מרוצה  מאוד  אני  דן.  וגוש 

מרוויח יפה".
לעבוד  יכול  חקלאי  כל  לא  לדבריו, 
בשיטה הזו. "יש לי מוצר ייחודי. השיטה 
הזו מתאימה למוצרים שבאים בכמויות 
משטחים   8-10 קוטף  אני  קטנות. 
שיש  משטחים   40-50 לעומת  ביום, 
ומהמוסדות  מהמדינה  רגיל".  לחקלאי 
מאוד  חמור  משבר  "יש  מאוכזב.  הוא 
מה  מכל  מתנערת  המדינה  בחקלאות, 

שקשור בנושא ולא נותנת דבר". 

דרור רודן, תלמי יוסף: 
"קרסתי פעם אחת מחקלאות, 
רציתי משק שאוכל לשלוט בו"

במחסן   )56( רודן  דרור  את  פוגש  אני 
משטחי  נמצאים  שבו  הקירור 
האפרסקים, בעודו מעמיס כמה ארגזים 
לשני חבר'ה ממושב אחר בחבל שלום. 
נוסעים לראות את המטע.  משם אנחנו 
כובע רחב שוליים על ראשו. הוא בן 56, 
יוסף  לתלמי  והגיע  ממטולה,  במקור 
בשנת 1994. "ארבע שנים אחרי שהגעתי 
כלכלית. עם הקריסה של  לכאן קרסתי 
המשפחה  של  הקריסה  באה  המשק 

והתגרשתי". 
להשיב  שסיים  אחרי  שנים,  ארבע  לפני 
המשק  את  מחדש  פתח  חובותיו,  את 
ותפוח.  אפרסק  מטעים,  דונם   30  -
שהמטע  הראשונה  העונה  זו  השנה 
שאוכל  משק  "רציתי  פרי.  מניב  הצעיר 
ההחלטה  את  דרור  מסביר  בו",  לשלוט 
"התחלתי  הרחב.  לקהל  ישירות  למכור 
במחירים מצוינים, אבל זו תקופה מאוד 
הבאה  בשנה  מוצף.  השוק  ואז  קצרה 
אצא בחודש מרץ כדי להיות לבד בשוק. 
ממני  לקנות  והציעו  סוחרים  אליי  פנו 
אמרתי  סרבתי.  אבל  הסחורה.  כל  את 

להם שהתחייבתי לציבור". 
החודש  בסוף  טלפון  אליו  מרים  כשאני 
מעט  נשמע  הוא  הלך,  איך  לברר  כדי 
מאוכזב. "המכירה הייתה סבירה, מכרתי 

חקלאי חופש
רון מביא את הירקנים אליו הביתה, דרור מוכר אפרסקים ישר 

מהמטע, משפחת כהן מובילה בעצמה את השרי עד לירקניות, דני 
וציפי נוסעים לשוקי איכרים ומוכרים את הירקות והפירות שקטפו, 

ומשפחת עוזיהו מוכרת כבר 13 שנה תוצרת אורגנית לאלפי משפחות, 
עד הבית. ביקור בחמישה משקים באשכול, שהחליטו לוותר על 

שרשרת התיווך ולמכור את פירות עמלם ישירות לצרכן • יובל רויטמן

 יואב כהן דרור רודן רון אלקיים
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לציבור בערך 3 טון מתוך 25 - את השאר 
מרוצה  יותר  אני  אבל  לשוק.  שלחתי 
מאוכזב,  כשאני  גם  מרוצה.  לא  מאשר 
בשנה  גם  בנוי".  אני  ככה  אופטימי,  אני 
"ללא  לציבור?  ישירות  תמכור  הבאה 

ספק", הוא משיב. 

יבולי הכהנים, יבול: 
"אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו 

מוכרים ומה אנחנו מקבלים"
מילדות.  מכיר  אני   )38( כהן  יואב  את 
למשק  כשותף  הצטרף   2007 בשנת 
ביחד  מגדלים  והם  חיים,  אביו,  של 
)אדום,  בצבעים  שרי  ועגבניות  סברס 
שנקראים  וורוד(  שוקולד  כתום,  צהוב, 
חצילים  ובחורף  הטבע',  מן  'סוכריות 
בצבעים. "ב'מחאת הפלפלים' הצטרפנו 
לשווקים בבאר שבע. באנו עם חצי טון 
שרי אדום ומכרנו את כל המשטח ביום 
אחד", מספר יואב איך התחיל הרומן עם 
מקבל  "הייתי  הישירה.  המכירה  שיטת 
אז 4 שקל לקילו ושם שילמו לי 8-9 שקל 
שבע  בבאר  ההצלחה  בעקבות  לקילו". 
"היינו  נוספים.  דומים  לשווקים  הגיעו 
העגבניות   - באמדוקס  ברנר,  בגבעת 

נחטפו". 
'יבולי הכהנים'. יש  "בנינו מותג שנקרא 
לנו פייסבוק, מדבקות, אתר אינטרנט". 
עם השנים צבר המותג לקוחות מסורים 
וכיום שלוש פעמים בשבוע נוסע אבישי, 
המשאית  על  יואב,  של  הצעיר  אחיו 
הסחורה  את  ומוריד  המשפחתית 
ברחבי  מכירה  נקודות  ב-40  הטרייה 
הארץ. "יש חנויות באשדוד, רעננה, כפר 

שמריהו, ראשל"צ, חולון ות"א".
מראש.  המחיר  את  קובעים  "אנחנו 
אנחנו  מה  בדיוק  יודעים  אנחנו  ככה 
מסביר  מקבלים",  אנחנו  ומה  מוכרים 
שיטת  של  הגדול  היתרון  מה  יואב  לי 
דמיוני  תסריט  כמו  שנשמעת  העבודה, 
בשיטת  שעובדים  רבים  חקלאים  עבור 
את  מקבלים  שבה  הרווחת,  השיווק 
בין  מספר  )בחר  פלוס  בשוטף  הכסף 
ב'תקליט'.  למחיר  ומחכים  ל-120(   30

בארבע  עבודה  יום  מסיים  הייתי  "פעם 
אחר הצהריים, היום אני עובד עד עשר 
או שתיים עשרה בלילה. אנחנו מכינים 
לקוח.  לכל  ספציפית  משלוח  תעודת 

העבודה יותר קשה, אבל משתלמת".

דני וציפי רגב, שדה ניצן:
"הדבר הכי טוב זה לפגוש את 

ארץ ישראל היפה"
את דני וציפי רגב משדה ניצן אני פוגש 
בין  לציון.  בראשון  האיכרים  בשוק 
לו  עומד  ויצירה,  פרחים  אמנות,  דוכני 
"שדה  השלט:  ועליו  שלהם,  הדוכן  גאה 
האחרונות,  בשנתיים  עזה".  עוטף  ניצן 
מחברת  הוא   - לפנסיה  שיצאו  אחרי 
כיל והיא ממשרד החינוך - צבר המשק 
עגבניות  נמכרות  היום  בדוכן  תנופה. 
שלוש  אננס.  גם  יש  בעונה  באשכולות, 
פעמים בשבוע הם מגיעים למרכז הארץ 
בעצמם  ומוכרים  ונתניה(  ת"א  )ראשון, 
את מה שקטפו במשק. במהלך השיחה 
עגבניות.  וקונים  רבים  לקוחות  עוצרים 
שמחפשים  קבועים  לקוחות  הרבה  "יש 

אותנו. מאוד מפרגנים פה".
אותם.  שואל  אני  התחיל?  הכול  איך 
בין  לבחור  שצריך  ראינו  שנתיים  "לפני 
שתי ברירות", עונה לי דני, "או שאנחנו 
עובדים  אנחנו  כי  המשק  את  סוגרים 
לשיווק  שעוברים  או  אחרים,  בשביל 
יש  בשווקים  למכירה  מעבר  ישיר". 
שבע  בבאר   - בדרום  לקוחות  גם  להם 
עד  הסחורה  את  שמקבלים  ובדימונה, 

דלת ביתם.
נהנים מזה"(  )"ומאוד  הם עובדים ביחד 
הם  ולדבריהם  בדוכן  וגם  במשק  גם 
בעיקר יוצאים נשכרים מהמפגש הבלתי 
באים  "אנשים  הלקוחות.  עם  אמצעי 
לדבר ועל הדרך קונים עגבניות. אנשים 
מאוד בעד, מאוד ציוניים. הדבר הכי טוב 
זה לפגוש את ארץ ישראל היפה. אנשים 
הרשתות.  על  הממשלה,  על  כועסים 
אנחנו מרגישים את הסולידריות. אנשים 
לא  אם  אותנו.  ומחפשים  לכאן  חוזרים 
הראש". על  חוטפים  שבוע  איזה  הגענו 

משק עוזיהו, עין הבשור:
אליי.  לבוא  חקלאים  מזמין  "אני 
מי שרוצה ללמוד - דלתי פתוחה"
החקלאי האחרון שאני פוגש, הוא בעצם 
הראשון שהתחיל בשיווק ישיר עד לבית 
שהסחורה  שנה   13 כבר  היום,  הלקוח. 
האורגנית של אמנון עוזיהו )72( נוסעת 
דלת  עד  ומגיעה  הארץ  רחבי  בכל 
הלקוח. אמנון עובד ביחד עם רועי )41( 
נכנס,  )"כשהוא  במקצועו  כלכלן  בנו, 
הישיר"(  לשיווק  מהייצוא  כיוון  שינינו 
עובדים  לביתו  הסמוך  האריזה  בבית 
רק  "מתוכם  אנשים,  שלושים  במרץ 

עשרה תאילנדים, היתר ישראלים". 
"לפני 13 שנה, כשהבנתי שבכל מקום יש 
ישיר עד דלת  מתווכים, עברתי לשיווק 
צחקו  "אנשים  אמנון.  לי  מספר  הבית", 
עם  התחלתי  ברעיון.  האמינו  ולא  עליי 
שלושה לקוחות. אחרי שנה, כשהיו לנו 
מאתיים לקוחות, כבר עזבתי לגמרי את 
הייצוא". היום מגיעה התוצרת של משק 
עוזיהו ל-6,000 לקוחות רשומים ברחבי 
ויש  ועד מצפה רמון,  - "מרעננה  הארץ 

גם בירושלים ובגוש עציון". 
גידולים  של  דונם   200 כולל  המשק 
המינים  מכל  ירקות  שרובם  אורגניים 
ריסוס  ללא  שגדלים  הסוגים,  ומכל 
וללא חומרי הדברה. "אני אורגני במאה 
כשאנחנו  בגאווה.  אמנון  מעיד  אחוז", 
מסתובבים בבית האריזה, אמנון מראה 
עובדיו  שאורזים  "הסלים"  את  לי 
אנחנו  שבוע  כל  "בתחילת  ללקוחות. 
מפרסמים מה יש בסל, וקוטפים רק על 

פי הזמנה".
ההצלחה,  סוד  מה  אותו  שואל  כשאני 
ריסוס(:  )וללא  היסוס  ללא  עונה  אמנון 
מה  על  טוטאלית  שליטה  לנו  "יש 
נדיב,  תהיה  הוא  שלי  המוטו  שקורה. 
תצליח.  וכך   – אנשים  על  תעבוד  אל 
את  מפצים  אנחנו  טועים  אנחנו  אם 
הלקוח ומענישים את עצמנו. אני מזמין 
מי שרוצה ללמוד,  לבוא אליי.  חקלאים 

דלתי פתוחה. חשוב שלא יתייאשו".

 רועי עוזיהו אמנון עוזיהו דני רגב
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בסוף השבוע האחרון 
27-28.5( נערכ )של מאי 
ככה תחרות גביע האביב המ

סורתית לזכרו של פרד כהן 
)ז”ל(. התחרות התקיימה 
זו השנה ה-32 ברציפות, 

והיא התחרות המסורתית 
הוותיקה ביותר הקיימת 

בשחייה הישראלית. 
בתחרות השתתפו 

כ-370 שחיינים מ-24 
אגודות מכל הארץ, 
מהפועל גליל עליון 

בצפון ועד הפועל 
אילת מהדרום.

לדברי קרן חן )מעין 
הבשור(, שארגנה את 

התחרות ביחד עם 
אמיר כהן )'פיש'(, 
מאמן השחייה של 
שער הנגב, השנה, 
כמו בשנה עברה, 
חולקה התחרות 

לשניים; היום הראשון של 
התחרות התקיים בבריכת 
גבולות והוקדש למרחקים 
הארוכים - 400 מ’ מעורב-
אישי ו-800 מ’ ו-1,500 מ’ 

חופשי. יום התחרות השני 
התקיים במרכז ההידרותרפי 
בשער הנגב, היה ארוך יותר 

כוהסתיים גם הוא בשלל תו
צאות יפות. בחצי היום נערך 

טקס מכובד בהשתתפות 
בני משפחתו של פרד כהן 

)ז”ל(.
נציג אשכול בתחרות היה יון 
גפן בן ה-14 מקיבוץ צאלים,  

שלומד ומתאמן בשער 
הנגב. בדירוג הקבוצתי 

הסופי זכתה במקום הראשון 
מכבי פ.מ. רעות, במקום 
השני זכתה הפועל עמק 

חפר ולמקום השלישי הכללי 
הגיעה מארחת התחרות, 

הפועל שער הנגב.

נבחרת השחייה של 
כה"ספיישל אולימפי

קס" אשכול שבה מאליפות 
ישראל עם שלל מדליות 

מכל הצבעים.

הנבחרת מונה 8 שחיינים: 
וסיוון סגל, נועה ארר  עמית

ביטמן ודניאל בן אסא, כולם 
מכיסופים, מיר סגל ורביד 

נבון מניר יצחק, רעות רוסט 

ממגן ואחרון חביב ששימש 
הפעם כעוזר מאמן מסיבות 

בריאותיות - עמרי אלגזר 
מתלמי אליהו.

3 מדליות זהב, 7 כסף, אחת 
ארד ופעמיים מקום רביעי 

- זהו היבול של הקבוצה 
ברמה האישית.

ההישג הגדול ביותר 
בתחרות היה הזכייה בזהב 
4*50 חופשי. אשכ  בשליחים

כול היא אלופת המדינה של 

הספיישל אולימפיקס לשנה 
זו - הישג שמבליט עד כמה 

הפכנו לאגודה מובילה. 
"ההצלחה לא באה לנו 

בקלות", אומר המאמן בקי, 
"כל אחד מהשחיינים מנהל 
חיים מלאים וכולם עובדים 

ותורמים לקהילה. אחרי 
מילוי כל המחויבויות הם 
מוצאים גם זמן ואנרגיות 

לבוא ולהתאמן ולהשקיע, 
כל אחד לפי יכולתו – ועל 
כך מגיע להם כל הכבוד".
בתוך כך, שרון מרקוביץ 

מרעים סיימה בימים אלה 
את ניהול הקבוצה. שרון 

השקיעה המון מרץ ואהבה 
בשחיינים והם גמלו לה כמו 

שרק הם יודעים לעשות. 
לנעליה הגדולות נכנס גלעד 
הלפרין מתלמי יוסף, שלקח 

בשתי ידיים את האחריות 
על הקבוצה. 

בימים אלה מתחילה לשחות 
קבוצה צעירה באגודה, 

לאחר שמחלקת הרווחה 
במועצה קיבלה את הקבוצה 

תחת אחריותה ומצאה את 
המשאבים להפעיל מסגרת 

כנוספת. "כל מי שיש במש
פחתו ילד או ילדה שעונים 

על ההגדרה 'בעל צרכים 
מיוחדים' מוזמן ליצור קשר 

ולהצטרף", מוסר בקי.

הצלחה  גדולה לאשכול 
באליפות ישראל בשחייה 

שחייני ה"ספיישל אולימפיקס" הצטיינו בבריכה וזכו 
בשלל מדליות אישיות וכן במקום הראשון במשחה 

השליחים. המאמן בקי: "ההצלחה לא באה לנו 
בקלות - כל הכבוד לשחיינים"

32 שנה, 370 שחיינים ו-24 אגודות - גם השנה 
קפצו למים של הבריכות בגבולות ובשער הנגב 

שחיינים מכל הארץ במסגרת תחרות השחייה 
המסורתית הוותיקה ביותר בישראל

גביע האביב 2016 
ע”ש פרד כהן ז”ל

מימין: מנצחי משחה 400 מ’ מעורב אישי גברים - במקום הראשון  איתי גורביץ 
מהפועל ירושלים.  משמאל: לוח ההנצחה לזכרו של פרד כהן

מימין: הנבחרת בהרכב מלא. משמאל: קבוצת השליחים - דניאל , סיוון, מיר ורביד
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שזור  קלוש  אשר  של  חייו  סיפור 
הוא  ישראל.  מדינת  ימי  בדברי 
שהייתה  ברחובות,   1946 בשנת  נולד 
היכר  לבלי  ושונה  פרדסים  מוקפת  אז 
כיום.  לנו  המוכרת  הסואנת  מרחובות 
מורכב  שלי  הילדות  של  הקול  "פס 
מקולות הצפרדעים והקרפדות ותקתוקי 
שהייתה  מהביצה  המים,  משאבות 
סמוכה לבית", הוא נזכר. "אלו היו שנים 
הרכב  וכלי  כביש,  היה  לא  מאושרות. 
העיקריים היו עגלות פרדות - זו הייתה 

עיר של עגלונים".

התגייס  תיכון,  כשסיים   ,1964 בשנת 
הימים  ששת  מלחמת  המוצנח.  לנח"ל 
בחטיבה  טרי  כמילואמניק  אותו  תפסה 
הצנחנים,  של  הצעירה  החטיבה   ,55
גור.  מוטה  משנה  אלוף  פיקד  שעליה 
בחפ"ק  הקשרים  אחד  שהיה  אשר, 
מכשיר  את  גבו  על  נשא  המח"ט, 
לפיקוד  גור  דיווח  שבאמצעותו  הקשר 
העיר  בכיבוש  הכוחות  הצלחת  על 
המשפטים  אחד  את  כשאמר  העתיקה, 
המפורסמים בתולדות צה"ל: "הר הבית 

בידינו".

אחרי המלחמה השלים אשר תואר ראשון 
באוניברסיטה  ופיזיקה  במתמטיקה 
כשעסק   ,1970 בשלהי  העברית. 
ללמוד  )"הלכתי  ברחובות  בחקלאות 
שאעסוק  ידעתי  תמיד   - הכיף  בשביל 
שמקימים  לו  סיפר  חבר  בחקלאות"( 
מושב בסיני. "כבר למחרת נסענו לראות 
רחובותי  זוג  וללה,  אשר  המקום".  את 

קיבלו  )"לא  במהרה  התחתנו  צעיר, 
רווקים"( והיו חלק מהגרעין המייסד של 
בינואר  הקרקע  על  שעלה  שדות  מושב 
1971. 11 שנים חיו שם. ארבעת ילדיהם 
- איילת, עופר אודי ונועם  - נולדו שם. 
נזכר  לתפארת",  חקלאי  יישוב  היה  "זה 
ותמימה.  יפה  ראשונית,  "תקופה  אשר. 

לרגע לא חשבנו שזה יהיה זמני".

יציאת מצרים
פונו   1982 באפריל  זמני.  היה  זה  אך 
שדות.  גם  ובהם  ימית  חבל  ישובי 
"היה  אשר,  נזכר  הסופי",  "הפינוי 
הילדים   .1982 באפריל  פסח  בערב 
משפחותינו  אצל  מפוזרים  היו  הקטנים 
בתי  ואיילת,  ואני  אביב  ובתל  ברחובות 
כשהגיע  אחרונים.  נשארנו  הבכורה, 
המזרונים  את  אספנו  להתפנות  הזמן 
והמקרר ונסענו. שבועיים אחרי זה עוד 

לא  כי  לטלפן,  כדי  לשם  נוסעים  היינו 
קשורים  היינו  הבשור.  בעין  טלפון  היה 
שהצבא  הרגע  עד  לשם  נסענו  למקום. 
אנשים  ראית  לחבל.  הכניסה  את  אסר 

מסתובבים שם ובוכים על ההריסות".
 חברי המושב הצעיר, פסיפס של מפוני 
 .1982 באביב  הקרקע  על  עלו  החבל, 
נתיב העשרה,  אוגדה,  באו משדות,  הם 
מרכז  פריאל,  נביעות,  דקלה,  חרובית, 
אבשלום, ימית, תלמי יוסף וזהרון. לדברי 
שייחדו  המרכזיים  הדברים  אחד  אשר, 
בניגוד  שהמושב,  זה  הבשור  עין  את 
למה שהיה נהוג, הוקם בידי המתיישבים 
מיישבת.  תנועה  בידי  ולא   - עצמם 

למשרד  "הלכנו 
ן  ו כ י ש ה
ו  נ ל א ש ו
בונים  'איך 
 . ' ? ב ש ו מ
הבנו  שם 

לא  שהמשרד 
בעצמו,  בונה 

זה  את  נותן  אלא 
וכך   - חיצונית  לחברה 
פנינו  אנחנו.  גם  עשינו 
'ד.א.ל', שילמנו  לחברת 
התכנון  על  כסף  הרבה 
- אבל זה הוריד מאיתנו 

עול כבד".

הקמה,  קשיי  היו 
הייתה  אשר,  מספר 
"מאוד  התייחסות  גם 
של  אוהדת  לא 
אמרו  הממסד; 

לנו 'קיבלתם פיצויים', אתם לא צריכים 
אחת  אבל  עגבניות(".  )של  מכסות 
המלחמות הקשות ביותר, הייתה דווקא 
המושב  שיקבל  השם  על  המלחמה 
שרוחן',  'תל  נקראנו  "בהתחלה  הצעיר. 
אבל היה ברור שלא נישאר עם השם הזה. 
השם הראשון שהוסכם עליו היה 'מבוא 
- אבל ועדת השמות הממשלתית  סיני' 
לא  שאנחנו  בטענה  הסכימה,  לא 
על  האסיפות  לסיני.  מספיק  קרובים 
הסוערות  מהאסיפות  היו  השם  בחירת 

ביותר שאני זוכר".

"יש לנו משהו מבורך"
מושב עין הבשור הפך עם השנים לאחד 
במועצה.  והמטופחים  היפים  המושבים 
בתים יפים וגדולים נבנו, שבילי הליכה, 
בריכת שחייה וגינות מוריקות. אך אחד 
השינויים המרכזיים שעבר המושב החל 

הצילה  המושב  "הגדלת   .1995 בשנת 
אותנו", פוסק אשר. "מנעה ממנו להפוך 
למושב זקנים". ל-75 הנחלות המקוריות 
הבנים'  ב'שכונת  נחלות   80 התווספו 
ביתך.  בנה  משבצות   80 ועוד  החדשה, 
הראשונות  המשפחות  שנרשמו  "לאחר 
שואבת  לאבן  המושב  הפך  הבנים(  )של 
וגם  בנים  עשרות  קצר   זמן  תוך  וקלט 
עשרות משפחות מקיבוצי האזור". כיום 
גרות בעין הבשור 235 משפחות בנחלות 
משפחות  עשרות  ועוד  ביתך,  ובבנה 
ששוכרות 'מחסנים' - כך מכונים הבתים 

הראשונים שבהם גרו המייסדים.

ילדים  ארבעה  אשתו  וללה  לאשר 
גרים  מהם  כששבעה  נכדים,  ותשעה 

 20 לפני  ותיק.  חקלאי  הוא  במושב. 
מנהל  וכיום  המשתלה  את  סגר  שנה 
7 חוות לולים. בנו אודי עובד  משק של 
איתו, שאר הילדים בהייטק. הוא קם כל 
של  שוטפת  לעבודה  בבוקר  ב-5:00  יום 
הגיון,  תשבצי  של  פריק  המשק.  ניהול 
"אני אוהב כל מה שקשור בחשיבה, אני 
פותר עשרות תשבצי הגיון בשבוע, וגם 
הנכדים  עם  הרבה  מבלה  הוא  סודוקו". 
שבקרוב  מהם,  שניים  הראיון  ובמהלך 

יתגייסו, באים לברכו לשלום. 

 - כפיו  עמל  על  אחורה  מביט  אשר 
חבריו  עם  ביחד  שהקים  המושב  על 
גדולה  קהילה  לנו  "יש  ומרוצה:   -
שמתנהגת כמו קיבוץ מבחינת התרבות, 
את  הצעיר  היישוב  והנוער.  החינוך 
ילדים   30 מכאן  עולים  שנה  כל  עצמו, 

לכיתה א'. יש לנו משהו מבורך".

הרחבת המושב הצילה אותנו 
הילדות בעיר רחובות, הקרבות לכיבוש ירושלים, החיים בסיני, הפינוי הכואב והקמת מושב חדש בשנת 

1982. אשר קלוש, ממייסדי עין הבשור, מספר על התחנות המרכזיות בחייו ומגלה על מה היה אחד 
הוויכוחים הסוערים ביותר בתולדות המושב. מסע היכרות עם ותיקי המועצה - תחנה מס' 11 • יובל רויטמן

עם הנכדים בנטיעת חורשת המייסדים, 2011
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בתאריכים 22-26 
במאי התקיים זו השנה 

השלישית שבוע הספורט 
כבאשכול, שאותו ארגנו עוב
די ומאמני מחלקת ספורט, 

חוגים והעשרה במועצה, 
בראשות סמדר בלדיגה. 

אחד מהאירועים המרכזיים 
בשבוע 

היה הפנינג 
גדול לכל 
המשפחה 

במגרש הכדורגל, בשיתוף 
מדריכים ומאמנים מאשכול 

וכן תנועות הנוער, הבית 
הירוק, סטודיוM )יבול( 
וסטודיו חלי )עמיעוז(. 

במחלקת הספורט מוסרים 
שבשנה הבאה ישמחו לצרף 

מדריכים נוספים לפעילות.
בנוסף התקיים הפנינג 

סטריטבול - כדורסל רחוב 
כבשלשות לילדים, נוער ובו

גרים. הזוכים קיבלו גביעים 

וכן שוברים למסעדה. 
ביומו האחרון של השבוע 

נערך טורניר כדורגל שמשך 
אליו כ-50 שחקנים. במקום 
הראשון זכתה קבוצת מ.ס. 

אביב אש של יקיר כהן. 
כבמקום השני זכתה הק

בוצה של פבלו רבינוביץ', 
שרוב שחקניה בני 16-17. 

במחלקת הספורט מוסרים: 
"ניפגש שוב בשנה הבאה".

שבוע שכולו ספורט
הפנינג משפחתי, טורנירי גדורגל וכדורסל רחוב - 250 תושבי המועצה 
השתתפו בשבוע הספורט שהתקיים ב-26-22 במאי, זו השנה שלישית
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מימין למעלה: 
הקבוצה הזוכה 

בטורניר הכדורגל. 
למטה: הזוכים 

בטורניר הכדורסל. 

פעם שלישית רוץ!
מרוץ יובלי הבשור התקיים זו הפעם השלישית ומשך אליו כ-600 רצים. השנה השתתפו אורחים 
מעמותת אתגרים באר שבע ומקבוצת הטריאתלון האתגרית של עוטף עזה • עטר אופיר גנילוין

לפני כשבועיים התמלאה המדשאה 
תלמיכ  600 בכ הבשור'  'יובלי  -של 

דים, אחים קטנים וגם הורים,  שבאו 
במרוץ  השלישית  הפעם  זו  להשתתף 
הקהילתי של בית הספר, שאותו אירגנו 

כמדי שנה הורי שכבה ו' והתלמידים. 
שכבר  המרוץ,  של  הרשמית  מטרתו 
הפך למסורת, היא גיוס כספים למסיבת 
הסיום של בוגרי שכבה ו'. אלא שלטענת 
המארגנות, גיוס הכסף כמעט הפך עניין 
עיניהן  לנגד  שעמד  מה  מבחינתן  שולי. 

עצמה,  המסורת  שימור  היה 
מש אירוע  להפיק  כהאפשרות 

מעותי שהוא בעל ערך קהילתי 
 - בריא   חיים  אורח  המקדם 
ילדי  עם  מלא  בשיתוף  והכול 

השכבה. 

עוצמה קהילתית
רווית מורד, ממארגנות המרוץ 
ריצה  לסיבוב  חזרה  הראשון, 
שתחושת  מספרת  והיא  שני, 
הסולידריות האזורית שהורגשה 

למרוץ  מדהימה.  היתה  המרוץ  סביב 
כהוזמנה קבוצת הריצה של עמותת אתג

רים באר שבע, דבר שלעצמו מהווה ערך 
מוסף. בשבוע שקדם למרוץ הגיעו לבית 
פעילות  וקיימו  העמותה  נציגי  הספר 

הת בנושא  ו'  שכבה  ילדי  עם  כחינוכית 
מודדות וחיים עם מוגבלויות. בנוסף, גם 
קבוצת הטריאתלון האתגרית של עוטף 

והפ בריצה  ולקחה חלק  כעזה הצטרפה 
עילה תחנה לחימום השרירים. 

עוגות ושייק אבטיח
גם השנה, התוצרת החקלאית שנתרמה 

ככולה מחקלאי המועצה, גנבה את ההצ
שעבדה  והעוגות  הקפה  פינת  כולל  גה, 
כל  במשך  נמזג  ושבה  מסחרר  בקצב 

האירוע שייק אבטיח צונן. 
נציגי  שהתגייסות  הדגישו  המארגנים 
המועצה היתה מלאה וחיממה את הלב.
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רצים בגיל 
בחצי השנה האחרונה, גיל בשארים 

)ישע( מכיתה ג'1 נמצא במרוץ 
לניצחון על מחלת הסרטן. ילדי 

הכיתה של גיל, ביחד עם המחנכת 
מרים ירובוי, מתעניינים כל הזמן 

בשלומו, מכינים לו פלקטים, 
סרטונים והודעות מעודדות. 

מרים מספרת שלקראת המרוץ 
היא חשבה שיהיה נחמד שכל 

ילדי הכיתה ירוצו יחד כדי לעודד 
ולתמוך בגיל ובמרוץ האישי שלו. 

כך, בהתגייסות מעוררת השתאות, 
התקבצו ילדי הכיתה 

כמעט כולם על קו הזינוק, 
כשעל חולצותיהם מדבקות 
הנושאות את הכיתוב: "ג'1 
רצים בגיל". מרים מספרת 

שהילדים הרגישו גאוות 
יחידה, רצו ועודדו אחד 

את השני, גיל היה מאושר 
ומרים הייתה גאה בכל אחד 

מתלמידי כיתתה. נשלח 
מכאן איחולי החלמה מלאה 

לגיל ושיחזור במהרה אל 
חבריו בספסל הלימודים.
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ביום שלישי ה-17.5 
נערך בפעם הראשונה 

במועצה טורניר שחמט 
רב גילי, שהפגיש נערים 

ונערות מנופי הבשור עם 
מבוגרים מיישובי המועצה 

בכל הגילאים. בטורניר, 
שנערך בספריית 'ידע כל' 

ושאותו יזם פבלו רבינוביץ', 
השתתפו 25 שחקנים. 

בסיום, לאחר שניצח חמישה 
משחקים מתוך חמישה, זכה 

בר מור, תלמיד כיתה ט'4 

ממושב עין הבשור במקום 
הראשון. כל הכבוד.

בר מור - קוטל המלכים
מימין: בר מור מקבל את הגביע מפבלו רבינוביץ'. משמאל: המתח בשיאו
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מעיין גרף זוכה על הפודיום 
ולצידו עומר שצקי 

צילום: נועה גרף

קופץ' לגובה
אחרי שעלה עם נבחרת ישראל בכדורעף למוקדמות 
מצאלים(,  במקור   ,25( קופץ'  קינן  אירופה,  אליפות 
"היסודות  עילית:  חבטה  לתת  למד  ממי  שוכח  לא 
היום".  עד  לי  עוזרים  צייטלין  מאלכס  שלמדתי 
והחלום? "להקים קבוצת בוגרים מקצוענית במועצה"

בחודש שעבר חזר 
קינן קופץ' )25( 

כמטורניר שנערך בנורב
גיה שבו הבטיחה נבחרת 

ישראל בכדורעף את מקומה 
כבמוקדמות אליפות אירו
פה שתיערך בספטמבר 
בקרואטיה ובסלובקיה, 

לאחר שגברה על כל שלוש 
יריבותיה - הונגריה, אנגליה 

ונורבגיה. 
קופץ', בנה של אלכסנדרה, 

מנהלת בית הספר 'ניצני 
אשכול', נולד וגדל בקיבוץ 
צאלים ובשנים האחרונות 
הוא גר בקיבוץ עין שמר. 

דרכו לצמרת הכדורעף 
הישראלי התחילה באולמות 

הספורט במועצה. "התחלתי 
לשחק כדורעף בכיתה ה'. 
בכיתה י' עברתי לנבחרת 

הנוער בוינגייט ולפנימיית 
המחוננים - שם גם סיימתי 

תיכון ובגרות".  
אחרי שסיים תיכון התגייס 
קופץ' לצה"ל, שם שירת 3 
שנים כספורטאי מצטיין, 
ובמהלכן שיחק שנתיים 

במכבי תל אביב ואף זכה 
איתה פעמיים בדאבל – 

אליפות וגביע. אחרי פרידה 
של שלוש שנים ממכבי, 

שבהן שיחק בקבוצת הפועל 
המעפיל, שב קופץ' למדים 

הצהובים - ושם הוא משחק 
בשנתיים האחרונות. 

מה שלמדת במועצה עוזר 
לך ברמות המקצועניות?

"בהחלט. היסודות שקיבלתי 
כילד מאלכס צייטלין )מאמן 

הכדורעף של המועצה, 
בתמונה עם קינן( עוזרים לי 

מאוד עד היום, אין על זה 
ויכוח. אלכס גם תמיד עזר 
לי לאורך הקריירה, אפילו 

בלי שאני יודע".
מה החלום שלך?

כ"להמשיך בכדורעף מק
צועני ואם במקרה אצליח 
לשחק בחו"ל - זה גם סוג 
כשל חלום. אני רוצה להתק

דם, אני שואף גבוה".
אתה מגיע לבקר במועצה?

"כן, ההורים שלי עכשיו 

עברו לעין הבשור. מגיע 
הרבה לבקר את המשפחה".

ריש מחשבות לחזור לאש
כול, לקדם פה את הענף?

"אני יודע שיש הרבה 
שחקנים טובים שמתחבאים 

כבקיבוצים ובמושבים. הח
לום שלי - ואני מדבר על זה 
הרבה עם אלכס – זה להקים 

קבוצת בוגרים מקצוענית 
באשכול שתגיע לליגת העל 
ותיקח תארים. כבר אמרתי 

שאם הקבוצה הזו תגיע 
לליגה השנייה - אני מצטרף. 
החלום הוא להצליח למצוא 
כספונסר וגם תמיכה מהמוע
צה. הבעיה היא תקציבית"

יובל רויטמן

כדורגל פורץ מחסומים
ביום חמישי ה-19.5 התקיים 
אירוע ספורטיבי מיוחד במינו 

במועצה בשיתוף מפעלות חינוך 
של הפועל תל אביב, ובמסגרתו 
נפגשו 40 ילדים מכיתות ד'-ו' 

המשתתפים בחוגי המועצה עם 
בני נוער פלסטינאים מתרקומיא.

הילדים עברו יחד הפעלה 
אתגרית שחייבה אותם לשתף 

פעולה על מנת להצליח 
במשימות וכן שיחקו כדורגל 

בקבוצות מעורבות.
מאמן הכדורגל פבלו רבינוביץ' 

מספר: "הפעילות הייתה 
מוצלחת, הילדים נהנו, שיתוף 

הפעולה היה מצוין ואני 
מקווה שהצלחנו לפרוץ חלק 

מהמחסומים משני צדי המפה".

עוד שתי מדליות לארון
ביום חמישי ה-26.5 השתתף 

מועדון שו ריו קאן ממגן 
באליפות ישראל לילדים עד 

גיל 14 של התאחדות הקראטה 
בישראל - וגם הפעם שלח 

נציגים לפודיום.
מעין גרף משדה ניצן זכה 

במדליית ארד בקרבות בנים 
לגילאים 13-12 ורוני יונגרמן 

מעין הבשור זכתה במקום שלישי 
בקרבות בנות לגילאי 11-10.
השתתפו ולא זכו במדליות - 

נטע גרף משדה ניצן שהגיע 
למקום חמישי, נטע לי סלבין 

מעין הבשור, מיכאל ביחובסקי 
מצאלים, ברק הגלילי מנירים 

וגל ילון מפריגן. את הילדים ליוו 
עומר שצקי ואיוו פנצ'ב, שגם 

היה שופט בתחרות.
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ביום שישי ה-10.6 
תיפתח בגלריה 

ציאורים שבקיבוץ 
אורים התערוכה 

"אמנים יוצרים תחריט". 
בתערוכה יוצגו עבודות של 
שלל אמנים, שנוצרו ב"מכון 
תחריט" נירים, על שם זאב 

ולפגאנג מאייר.
על המקום: מכון חליבה ישן 

בקיבוץ נירים משמש זה 
20 שנה בית לסדנת תחריט 

בהנחייתו של האמן דב הלר. 
לסדנה מגיעים אמנים שונים 
שבחרו ליצור במקום בזכות 

האווירה המיוחדת. 
התערוכה מוקדשת לרחל 

נפרסטק ז"ל, שעבדה 
בסדנה במשך יותר מעשר 

שנים ונפטרה באוגוסט 
 .2015

רשימת האמנים 
שעבודותיהם מוצגות 

בתערוכה: מנשה קדישמן, 
דב הלר, אלימה, נעם 

רבינוביץ, אריק קלמין, 
נעמי שלו, סוזאן אילת, 

דניאלה מלר, רחל 
נפרסטק ז"ל, רחל טרואן, 

זוהר מורג, גילה ספיר, 

דאבנימין, מרתה, 
דונדי שוורץ, 

דלית פרנץ, גבי 
צ'ריקובר, מירי 

לוין, מרים צביאלי, 
אלי צ'וצ'ידה, 

יאיר דרום, טניה 
מרקוב, ורדה 

גיבעולי, גיטר, דב 
וילר.   

פתיחה: 10.6, 
נעילה: 25.6

שעות פעילות הגלריה:  
שישי: 19.30-20.30  

שבת: 11.00-13.00

או בתיאום עם אסתי - 
08.9920561 או 054.6786432

)גם עבור פתיחת השער(.

חריטתם אמנותם
עבודות התחריט שיצרו אמנים בהנחיית דב הלר 

מנירים מוצגות בתערוכה בגלריה ציאורים 

גם השנה תתקיים 
בגלריה "הקיטור" 

שבקיבוץ מגן תערוכה שבה 
יוצגו עבודות ציור ופיסול 
של חברי ותושבי הקיבוץ. 

התערוכה תפתח ביום שישי 
ה-10.6 ותינעל ביום ראשון 

ה-26.6. 
שעות פתיחת הגלריה:

שישי: 20:00-21:00
שבת: 12:00-13:00

או בתאום מראש בטל'. 
.0547915930

בתמונה – עבודה של בלה גל

שבועות בגלריה הקיטור
כמיטב המסורת - במהלך החודש יציגו חברי קיבוץ 

מגן עבודות ציור ופיסול לקהל הרחב

בגלריה בארי תוצג 
החודש התערוכה 

"בתווך SiO2" של מאשה 
יוזפפולסקי, מאמניות 

הווידאו הטובות בארץ. 
המיצב מורכב משתי 

עבודות וידיאו מסונכרנות 
ומערכת קול אחת, ועבודה 

נוספת בחלל ההקרנה, 
שעוסקים בעיוורון כמרחיב 
את שדה הראייה לריבוי של 

ערוצי הכרה וחישה.
הסרט הראשון מתעד 

התרחשות בחדר התעמלות 
שבו ילדים יחפים לבושים 
בלבן, מוארים באור בוהק, 

מפנים את זרועותיהם כלפי 
התקרה, עולים על קצות 

האצבעות גבוה ככל הניתן, 
ומותחים את ידיהם למעלה. 
בסרט השני ניצב צלף עיוור 
במטווח. הוא עסוק בהכנה, 

דריכה וכיוון הרובה לעבר 
המצלמה כאל מטרה בלתי 

נראית.
בחלל הפנימי מוקרן הסרט 
 ,Noli Me Tangere )2008(

שחושף שיתוף פעולה בין 
גבר הרוחץ ומוחק צילומי 
משפחה ישנים, לבין ילדה 

היושבת מולו ומנגבת 
בקפידה את שרידי הדיו. 

גלגלי עיניים של דגי סלמון 
נעקרות, ומונחות בתוך כלי 

קריסטל. העיוורון כקללה 
עובר טרנספורמציה ונחשף 

כמתת.

פתיחה - שישי 10.6 מהשעה 
19:30 ברחבת הגלריה.

שיח גלריה בשבת 11.6 
בשעה 13:00.

שעות פתיחה: 
חמישי: 17:00-20:00, 

שישי- 9:00-13:00, 
שבת- 11:30-14:30. 

התערוכה תינעל בשבת 
ה-2.7. אוצרת משנה 

ומפיקה: סופי ברזון מקאי, 
אוצרת ראשית: זיוה ילין

www.gallerybeeri.co.il 

עיוורון - לא מה שחשבתם
מיצב של אמנית הווידאו מאשה יוזפפולסקי 

בגלריה בארי, עוסק בעיוורון כמרחיב שדה ראייה 

תחריט: זוהר מורג
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גם גאון עלול לפֵשל
 )על חפירותיו של פיטרי בתל ֶג'ֶמה(

1942-( הבריטי   הארכיאולוג 
זכה   )5 זה"  "ככה   ,Petrie  ,1853
ארץ  של  הארכיאולוגיה  "אבי  בתואר 
חפירותיו  בעקבות  כאשר  ישראל" 
לקרית  מדרום  ק"מ  )כ-10  ֶחִסי  בתל 
תורת  את  ביסס   ,1890 בשנת  גת( 
על-פי  הארכיאולוגיה  של  הכרונולוגיה 
)=סטרטיגרפיה(.  והִׁשיכּוב  החרס  כֵלי 
מ-40  יותר  במצרים  וחקר  חפר  פיטרי  
שנה, עד שבשנת 1926 הוחמרו בּה חוקי 
ממצאים  יצוא  על  ונאסר  העתיקות 
בימים   - לדעת  וזאת  מהארץ;  עתיקים 
ההם, נהוג היה שהמוזיאונים הם שִמְּמנּו 
תמורת  הארכיאולוגית  הפעילּות  את 
ממצאים ייצוגיים עבורם )ועקב כך ידוע 
גם על חפירות שבעצם היו שוד-עתיקות 

ותו-לא(. 
פיטרי  על  איים  הבריטי  המוזיאון  ובכן, 
ש"יסגור לו את הברזים" אם לא יספק לו 
את  לעזוב  בצער  נאלץ  ופיטרי  מוצגים, 
לו  ולחפש  עתיקותיּה  שפע  על  מצרים 
כדבריו,  מצא,  ואותם   - חדשים  אתרים 
גבול מצרים", לאמור  ב"דרום כנען, על 
וכך,  המנדטורית;  בפלסטינה-א"י   -
פיטרי  חפרו  הבאות,  השנים  בעשר 
מדבר  גבול  על  תילים  בארבעה  וצוותו 
ַעג'ּול  ַפאְרָעה=ָׁשרּוֵחן,  )ֶג'ֶמה=ָגָמה,  סיני  
לים  עזה  נחל  בשור=  נחל  שפך  בקרבת 
לשעבר(.  חרובית  ליד  ֻזֵּוייד,  וֵׁשיח'  
הראשון ביניהם היה גמה: ששה חודשים 
נמשכו   ,1926 מאוקטובר  ברציפות, 
 - פועלים  כמאה  בעזרת  החפירות  בו 
כי  עזה,  מרצועת   - ונוער  ילדים  רובם 
לא  עצירת-גשמים  שנות  סידרת  עקב 
ֶּבְדִוית שניתן  נותרה בסביבה אוכלוסיה 
לילדים  )אגב,  בחפירות  להעסיקה 
שנמדד   - גובהם  לפי  משכורת  שולמה 
בעזרת מוט אופקי -  ובתוספת מענקים 
ממצא  העלו  אם  החופרים  ולכלל  להם 

חשוב(.
מחד גיסא, חפירת ג'מה היתה "חפירת-

הונהגו  בארץ,  לראשונה  שבּה,  דגל" 
שהמציא  מקוריות  עבודה  שיטות 
קלים  בשינויים   - משמשות  והן  פיטרי 
- עד ימינו! גם דּוַח החפירות יצא לאור 
 Gerar, London( מדהימה  בזריזות 
את  להבין  קשה  גיסא,  מאידך   ;)1928
בבדיקת  בפרסום;  הניכרים  המחדלים 
ארכיון רישומי החפירה נמצאו שגיאות 
בכתביו  מפניהן  מזהיר  עצמו  שפיטרי 
להבין  אולי,  ניתן,  מהמעידות  חלק   .)*(
 - פיטרי  של  עבודתו  שיטת  מעצם 

"חפירה של איש אחד": בהכרת ערך 
עמיתיו,  של  כישוריהם  ובביטול  עצמו 
המדידות  את  בעצמו  ביצע  פיטרי 
והצילומים בשטח, את שרטוט התכניות 
וציור הממצאים ואת כתיבת הסיכומים 
התבררו  )שחלקם  ההיסטוריים 
בשיטת  נקט  ופיטרי  מאחר  כדמיוניים 
להתאים  המקראית"  "הארכיאולוגיה 
בתל  שכבה  כל   - "באונס"  לעתים   -

למאורעות שנזכרו במקרא(.
כיצד  כלל  ברור  לא  אבל, 
בדּוַח  המהלל   - פיטרי 
הסקר  של  היתרונות  את 
האתר  להבנת  הסביבתי 
בשרידים  הבחין   לא   -
דונם(  )כ-150  הנרחבים 
התחתית"  "העיר  של 
)המכּונה  לתל  שמדרום 
ָגָמה"(  "חורבת  כיום 
ושהתל עצמו לא היה אלא 
שלּה  השלטוני  המרכז 
)ה"אקרופוליס", בסך-הכל 
הוא  כמו-כן,  דונם(;  כ-4 
זיהה את שרידי הבאר  לא 
לרגלי  היום  הניכרים עד   -
 - בינו לבין החורבה  התל, 
בכל  היחיד  המים  כְמקֹור 
הבסיסי  התנאי  הסביבה, 
ישוב- לקיום  המתבקש 

קבע.
נוסף  בלתי-מובן  מחדל 
הוא ֶהֱעֵדר שרטוטי חתכים 
)**(, הן בדוח והן בארכיון. 
היטב  מודע  היה  פיטרי 
הארכיאולוגית  לחשיבּות 
תיעוד  של  העצומה 
של  ומדידה(  ציור  )צילום, 

של  חתך  פרסם  ובעצמו  החפירה  חתך 
השיכּוב  תיאוריית  להדגמת  חסי  תל 
שפיתח - ולכן רבה התמיהה על המחדל. 
בחפירה,  שנתגלו  המבנים  תכניות  גם 
לוקות  בעצמו,  פיטרי  שרטט  אשר 
משום-מה,  נמנע,  הוא  בסיסי:  בחסר 
פיטרי  החדרים.  פתחי  את  ברובן  לסמן 
מהתקופה  מהשרידים  התעלם  אף 
הכלקוליתית שבבסיס התל, אולי כי לא 
זיהה אותם )אמנם מחקר התקופה הזאת 
רק החל אז בחפירות בירדן, מול יריחו, 

אבל דוחות ראשונים כבר התפרסמו!(.
כ"גרר"  גמה  תל  של  הזיהוי  הצעות  על 
ו-97.   64  ,50 זה"  "ככה  בחוברות  רמזתי 
נוסיף כאן רק כי זיהויו של פיטרי )=גרר( 

את  לשדך  ממאמציו  כמובן,  נובע, 
המקרא  לסיפורי  הארכיאולוגי  הממצא 
אימץ  ְּבָרֶור  י'  א'  הגיאוגרף  ולהיפך. 
במסגרת  אותו  ופרסם  הזה  הזיהוי  את 
הראשונה  המפורטת  העברית  המפה 
של כל ארץ ישראל שֶהֱהדיר בשנת 1925 
ממלחמת  גרמניות  מפות  של  )בעיבוד 
העולם הראשונה - "ככה זה" 57(; בהיות 
החינוך  ומשרד  במיפוי  בר-סמכא  ְּבָרֶור 
השתמש במפותיו )ואחר-כך במפות בנו  

לתל  "גרר"  הזיהוי   - ברור(  משה  פרופ' 
המשיך להופיע במפות עד לא מזמן. 

)בתיאום  לראות  ניתן  מהתל  ממצאים   
מראש( במוזיאון הארכיאולוגי שבקיבוץ 

רעים. מומלץ.

בתל  פיטרי   .1992 ד'.  גזית,  ראו:   )*(
מדעית.  וגישה  חפירה  שיטות   - גמה 

ארכיאולוגיה 3 : 40-34  )הוצ' אריאל(.
של  האנכי  הדופן  הוא  החתך   )**(
תופעות  מתבהרות  בחתך  החפירה; 
שאינן ברורות דיין בעת החפירה וחשוב 

לתעדו היטב.  

וויליאם מתיו פלינדרס פיטרי 
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בציור העתיק שהתגלה, עוברים בני ישראל בתוך מנהרה ובידיהם חבילות מצות ועגלות מהסופר על מנת להשאירן במגרשי  חניה

תמונות מהחיים, אופטימי-פסימי
יום אחד, שני מקומות שונים לחלוטין. למעשה אין ביניהם קשר מלבד העובדה שנקרו בדרכי בזה אחר זה. 

האחד כולו תקווה, חביבות ונדיבות והשני כלאחר ייאוש - נטוש ועזוב • יובל רויטמן

1. תחנת רענון לחיילים
כשאני נכנס למבנה היביל 

שליד תחנות האוטובוס 
במועצה, מקבלים את 

פניי לאה ברזילי ועמיקם 
נוישפיל, היא ממגן והוא 
כמשדי אברהם. הם מתנד

בים בתחנה, ביחד עם עוד 
כעשרות פנסיונרים מהמו

עצה. היום זה התור שלהם, 
מחר יהיו אחרים. יש לוח 

התנדבות מאורגן במטבח 
וכל אחד יודע בדיוק מתי 

המשמרת שלו. הם מגישים 
סנדוויצ'ים, שתייה קרה, 

קפה, עוגות ועיתונים בחינם 
לחיילים שמשרתים באזור 

וממתינים לאוטובוס לבסיס 
או הביתה. יש גם ספרים 

שלאה מביאה מהספרייה 
במגן. "הכול תרומות, בעיקר 

של התושבים במועצה. 
הלחם מגיע ממאפיית אנג'ל, 
הפירות והירקות זה תרומות 

מהיישובים". בתוך המבנה 
ובספסלים בחוץ, חיילים 

כוחיילות קוראים עיתון ושו
תים קפה. "כיף לפתוח את 
היום עם קפה על הבוקר", 

כאומר לי יניר מחיל ההנד
סה". בימי השבוע עוברים 
כבמקום בין ארבעים לחמי

שים חיילים בממוצע ביום, 
ובחמישי נכנסים כמעט 

מאה. "אנחנו בערך חמישים 
מתנדבים מהמועצה, רובנו 

פנסיונרים. החבורה כל הזמן 
גדלה, אבל אנחנו זקוקים 

לעוד מתנדבים".

2. ביה"ס האזורי הבשור
במקרה אני עובר שם ואומר 
לעצמי "יאללה, בוא ניכנס". 
החנייה ריקה, השער פתוח. 

המדשאה הרחבה שבה היינו 
כמתחרדנים בצל עוד מטופ

חת ועץ 'המכנף הנאה' הענק 
בכניסה מלבלב בצהוב חזק 
של אביב. הרחבה הגדולה, 
שפעם הייתה שוקקת חיים 

ושבה התחנכו והתאהבו 
דורות של מושבניקים, ריקה 
ושוממת. הברזייה ליד בניין 

התקשורת שבורה בקצותיה. 
ככשאני מטפס בגרם המדר

גות שמוביל לקומה השנייה, 
העזובה כבר משתלטת על 

הפריים. בכיתה שבה למדתי 
בחטיבה, מרבד של לשלשת 

יונים מכסה את המרצפות. 
תנשמת ענקית נבהלת 

מחריקת הדלת, פורסת 
כנפיים לבנות ומרהיבות - 
ועפה החוצה בבהלה דרך 
אחד החלונות השבורים. 
בחדר המורים הזמן קפא 

על יוני 2009. ארון התאים 
הענק ועליו מדבקות עם 

שמות המורים עומד יציב. 
אני מכיר כמעט את כולם. 
)חלקם כבר יצאו לפנסיה 

ומתנדבים בתחנת הרענון 
של החיילים(. שמעתי שיש 

תוכניות גדולות למקום. 
אני מקווה שמשהו מתוכן 

ייצא אל הפועל, כי זה כואב 
לראות את זיכרונות הנעורים 

נרקבים לך מול העיניים.

לא  בה  עיר  יחדיו-  חיות  והסוגים  הזנים  מכל  החיות  כל  בה  עיר 
אולם  ביותר.  או העכבר הקטן  בעולם  הגדול  הפיל  חשוב אם אתה 
כאשר השוטרת ג'ודי הופס מגיעה לעיר היא מגלה שלהיות הארנבת 
הראשונה בשירות המשטרה של חיות גדולות וקשוחות, אינה משימה 
פשוטה. נחושה להוכיח את עצמה, היא קופצת על ההזדמנות לפצח 
תעלומה, גם אם זה אומר להתחבר לשועל חלקלק. במאי: ריץ' מור, 

ארה"ב, )2016(, אנימציה.
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לפרטים נוספים כנסו לאתר/פייסבוק סינמטק שדרות.
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המלצת החודש: זוטרופוליס
)מדובב לעברית(

למביא מודעה זו. 

תוקף הקופון עד 
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*לא כולל: 
הופעות,סרטי ילדים, 

פרינסס שואו 
ומפגשי יוצרים

ברכישת כרטיס אחד 

לסרט בסינמטק

הכרטיס 
השני 
חינם!

מתנה 
לקוראי 
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